
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Mengacu pada pokok judul penelitian dan permasalahan yang 

dikemukakan maka jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi, adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
43

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018.Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah hubungan pemahaman materi 

tentang makanan dan minuman dalam Islam dengan etika makan sehat siswa 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah kumpulan sumber data, yang mempunyai sifat sama. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang 

sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
44

 

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMP Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang 

berjumlah 415 siswa , sampelnya adalah kelas VIII yang berjumlah 144 

orang, dengan jumlah siswa beragama Islam sebanyak 102 orang yang 

tersebar di 5 lokal.Menurut Suharsimi Arikunto, jika subjek kurang dari 100 

orang sebaiknya diambil semua, jika subjek besar atau lebih dari 100 orang 

dapat diambil 10-15 % atau lebih.
45

Maka penulis mengambil sampel 

sebanyak 102dengan menggunakan teknikpurposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu,
46

dari hasilpertimbangan bahwa materi makanan dan minuman ini 

diajarkan pada kelas VIII semester genap. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1) Tes  

Tes merupakan rangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban 

testi sebagai alat ukur dalam proses assesment maupun evaluasi dan 

mempunyai peran penting untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, 
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kecerdasan, bakat atau kemampuan yang dimiliki individu atau 

kelompok.
47

 Tes ini penulis gunakan untuk mengetahui pemahaman materi 

makanan dan minuman dalam Islam siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Ngeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. 

2) Angket 

Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data yang  

menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan 

jawaban tertulis dari individuyang menjadi responden,
48

angket ini 

penulis gunakan untuk mengetahui etika makan sehat siswa di Sekolah 

Menengah Perama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten 

Rohil. 

3) Observasi  

Observasi adalah instrumen lain yang sering dijumpai dalam 

penelitian pendidikan, dalam observasi ini peneliti lebih banyak 

menggunakan salah satu dari pancaindera, yaitu penglihatan.
49

 Observasi 

penulis lakukan pengamatan langsung di Sekolah Menengah Pertana 

Negeri 6 kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir untuk 

menemukan gejala-gejala di lapangan. 

4) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dan bermacam-

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau 
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tempat. Dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan 

sehari-harinya.
50

 Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mengambil 

data-data tentang bukti etika makan sehat siswa, sarana dan prasarana 

sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayah 

sekolah yang diperoleh dari tata usaha sekolah. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis hubungan pemahaman materi tentang makanan 

dan nimuman dalam Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 

kecamatan Bangko Pusko Kabupaten Rohil, data yang terkumpul akan di 

analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tektik korelasi, 

teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien serial karena peneliti 

memiliki data interval dan ordinal.  

Menurut Hartono apabila variabel yang akan dikorelasikan berskala 

ordinal dan interval maka teknik korelasinya serial
51

 .  

Dengan penjelasan diatas penulis bisa mengampil kesimpulan bahwa 

teknik yang cocok dalam penelitian ini adalah serial. dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rser = 

∑{          }

  
    ∑{

       
 

 }
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Keterangan: 

rser  = koefisien korelasi serial 

or = ordinat yang lebih rendah 

ot  = ordinat yang lebih tinggi 

M  = mean (nilai rata-rata) 

SDtot = standar deviasi total 

p  = proporsi individu dalam golongan52 
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