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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober  sampai dengan

November tahun 2017 setelah surat riset keluar dan dapat balasan dari

pihak sekolah dan berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak

Hulu Kampar dengan alamat: Jalan Kubang Jaya No. 128 Desa Kubang,

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar. Sedangkan objek

dari penelitian ini adalah pengaruh pemberlakuan poin pelanggaran terhadap

kedisiplinan siswa dalam belajar PAI  di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Siak Hulu Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kls VIII yang

berjumlah 67 siswa.

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.

Dimana peneliti hanya mengambil kelas VIII dengan menarik sampel

sebanyak 67 siswa, karena kelas VII masih dalam masa transisi sedangkan

kelas IX dalam suasana persiapan ujian UN, dan pihak sekolah pun hanya

meperbolehkan melakukan penelitian hanya untuk kls VIII saja.
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Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100

maka penelitian tidak mengambil sampel. Oleh karena itu penelitian ini

dinamakan penelitian sampel jenuh.31

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data awal pada studi

pendahuluan poin pelanggaran siswa dan kedisiplinan siswa dalam

belajarPAI di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar.

2. Angket

Teknik angket merupakan daftar pertanyaan yang diberi kepada

orang lain yang bersedia (siswa/I kelas VIII diSekolah Menengah Pertama

Negeri1 Siak Hulu Kampar) memberikan respon (responden) sesuai

dengan permintaan penggunaan.32

Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan dalam bentuk

skala Likert. Angket ini ditujukan kepada siswa kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar untuk mengetahui

pengaruh pemberlakuan poin pelanggaran terhadap kedisiplinan siswa

dalam belajar PAI.

31 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, Rineka
Cipta,2006), hlm. 134

32 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung,
Alfabeta,2008),hlm. 25
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3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mendapatkan data-

data tentang deskripsi lokasi penelitian atau yang berisi tentang profil

sekolah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui apakah ada

pengaruh pemberlakuan poin pelanggaran terhadap kedisiplinana siswa dalam

belajar PAI di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu Kampar,

penulis menggunakan “Product Moment” karena kedua variabelnya berskala

interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
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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 Y33

DipilihnyateknikkorelasiProduct Moment, karenakedua data sama-

samaberskala interval.Dalampelaksanaannya, ketikamemproses data,

penulismenggunakanbantuanperangkatcomputerdengan program SPSS

(Statistical Program Society Science) versi 17.0 for windows.

33 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: LSFK,P, 2006), hlm. 98


