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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh 

peneliti ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang, dari segi tempat, 

waktu, biaya, peneliti sanggup untuk melakukan penelitian. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa, sedangkan objek penelitian ini 

adalah pengaruh keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. 

 

C.  Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah objek atau subjek yang berada dalam suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian.
30

 Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa dan siswi 

kelas X dan XI yang ikut serta dalam Kerohanian Islam (ROHIS) di 

SMAN 2 Tualang yang berjumlah 50 orang. 
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2.  Sampel  

   Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
31

 Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka 

sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa tersebut 

dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi di gunakan sebagai 

sampel.
32

 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Angket  

Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan digunakan 

untuk memperoleh data tentang keaktifan Kerohanian Islam (ROHIS) 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang. Untuk mencari data 

tentang keaktifan mengikuti Kerohanian Islam (ROHIS) penulis 

memberikan lima alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), 

kadang-kadang (KD), jarang (JR) dan sangat jarang (SJ). Setiap alternatif 

diberi bobot untuk kepentingan kuantitatif sebagai berikut:
33
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Selalu (SL)  : 5 

Sering (SR) : 4 

Kadang-kadang (KD) : 3 

Jarang (JR) : 2 

Sangat jarang (SJ) : 1 

2. Wawancara  

Yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden 

yaitu dengan guru dan pembimbing Kerohanian Islam (ROHIS). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang diteliti berupa catatan. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data tertulis dari SMAN 2 Tualang, sehingga mendapatkan 

data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

E.  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka setelah data 

terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis product moment dengan 

rumus sebagai berikut: 

       
  ∑    ∑    ∑   

√[  ∑     ∑   ][  ∑      ∑    ]
 

Keterangan:  

rxy : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

ΣX : Jumlah skor butir 

ΣY : Jumlah skor total 

ΣX
2 

: Jumlah kuadrat butir 

ΣY
2
 : Jumlah kuadrat total 

ΣXY : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N : Jumlah responden  
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Dalam memproses data, penulis juga menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society 

Science) versi 16,0 for windows. 

 


