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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan
Februari 2018. Adapun lokasi penelitian ini adalah SMA Setia Dharma Jalan Prof.
M. Yamin, SH No. 67, desa Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kabupaten
Pekanbaru Provinsi Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Setia Dharma
Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
“Hubungan antara aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar siswa pada bidang
studi Pendidikan Agama Islam.

C. Populasi dan Sampel.
Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang

ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya45. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA
Setia Dharma Pekanbaru yang berjumlah 34.
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.46 Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total
sampling yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan jumlah populasi .47
Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yakni 34 siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket dan
dokumentasi.
1. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa Pada
Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Setia Dharma Pekanbaru.
Semua pernyataan dalam angket disajikan dalam bentuk skala Likert
yang disesuaikan dengan pertanyaan dan ditambah dengan pertanyaan
tertutup, artinya diberikan kepada responden untuk menjawabnya seperti
berikut:
1) Selalu

(SL) diberi skor 5

2) Sering

(S)

diberi skor 4

3) Jarang

(J)

diberi skor 3

4) Jarang Sekali

(JS)

diberi skor 2

5) Tidak Pernah

(TP)

diberi skor 1

2. Dokumentasi di pergunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi
belajar siswa yang di peroleh dari hasil UAS atau tes hasil belajar siswa,

46
47

Riduwan, Belajar Mudah Pneleitian, Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 23
Sugiyono, Loc. Cit

36

dimana data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil data
angket.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah Korelasi Product moment
yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini termasuk teknik statistik parametrik yang
menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya data
dipilih secara acak (random) dan datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan
berpola linier dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama.

Rumus Pearson:

r1 =

n ∑ X iYi − (∑ X i )(∑Yi )

{n ∑ X

2
1

}{

− (∑ X 1 ) 2 n ∑Y1 − (∑Y1 ) 2
2

}

Keterangan:
rxy

= Angka Indeks Korelasi “r” Product moment

n

= Sampel

ΣXY

= Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

ΣX

= Jumlah seluruh skor X

ΣY

= Jumlah seluruh skor Y

Namun sebelumnya setelah data terkumpul melalui angket, data tersebut
diolah dengan menggunakan rumus persentase.48
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p=

F
x 100%
N

Keterangan:
f

= Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N

= Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P

= Angka persentase
100% = Bilangan Tetap

Selanjutnya penulis menyesuaikan dengan alternatif jawaban pada angket
dalam penelitian ini hanya 4 alternatif jawaban, maka dalam penelitian ini penulis
mengambil 4 kriteria/kategori. Adapun 4 kriteria/kategori tersebut adalah sebagai
berikut :

1.
2.
3.
4.

81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi
61% - 80% dikategorikan baik/tinggi
41% - 60% dikategorikan cukup baik/sedang
Kurang dari 40% dikategorikan kurang baik/rendah49

Selanjutnya melakukan pengujian hipotesis penelitian berdasarkan
hipotesis statistik. Taraf signifikansi/keberartian yang digunakan dalam analisis
dan pengujian 0,05. Selanjutnya didapatkan r hitung kemudian dibandingkan
dengan skor ideal. Jika r hitung lebih besar dari skor ideal berarti hipotesis
diterima, tetapi bila r hitung lebih kecil dari r tabel maka hipotesis ditolak.

t

=

r

n
1
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−
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Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan n – 2 pada
taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 95 %. Apabila t
hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima atau dengan kata lain
hipotesis nol ditolak.Untuk melihat besarnya hubungan aktivitas belajar terhadap
prestasi siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Setia Darma
Pekanbaru terlihat dari koefisien determinasi dengan rumus: KD = r2 x 100.
Selanjutnya menafsirkan besarnya koofisien korelasi berdasarkan kriteria yang
dikemukakan Sugiyono sebagai berikut: 50
Interval Koefisien
0,00 – 0.199
0.20 – 0.399
0.40 – 0.599
0.60 -0.799
0.80 – 1.000
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