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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar di Jalan Bupati. Dan penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 3 November – 5 Desember 2017. Dipilihnya Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar ini dijadikan tempat 

penelitian karena masalah yang diteliti ada di tempat ini dan terjangkau oleh 

penulis baik secara moril maupun materil. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek  dalam penelitian ini adalah 

Pengaruh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan 

membaca Alquran Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau sumber data 

penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
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oleh populasi tersebut.
32

 Adapun yang dijadikan populasi adalah para peserta 

didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar kelas 

X dan kelas XI yang berjumlah 35 siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan di 

teliti.
33

 Untuk menentukan besarnya sampel penelitian, peneliti mendasar 

pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa “jika subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi dan jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 

10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.
34

 

Maka dari populasi tersebut sampel dalam penelitian ini diambil secara 

keseluruhan sebanyak 35 siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.
35

 Jenis 

angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, agar 

responden tinggal memilih jawaban. Metode angket ini digunakan untuk 
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memperoleh gambaran dari seberapa besar pengaruh siswa mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 

b. Test 

Test digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan membaca 

Alquran siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten 

Kampar. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data tentang daftar nama, jumlah siswa serta 

untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum lokasi penelitian di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

pengaruh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan 

membaca Alquran siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. penulis menggunakan rumus sample test-t dan dibantu 

dengan menggunakan SPSS 16.0 sebagai berikut. 

 



30 

 

 
 

 


