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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada semester ganjil di SMA Islam As 

Shofa yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai / As Shofa No. 1 RT/RW 

03/09, Kecamatan : Payung Sekaki, Keluruhan : Labuh Baru Barat, Kota 

Pekanbaru, Kode Pos : 28292. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa SMA kelas X Islam As Shofa 

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penguasaan 

materi ukhuwwah dan interaksi sosial pada siswa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa siswi kelas 

X karena kelas XI dan kelas XII materi Ukhuwwah tidak diajarkan. Jumlah 

seluruh siswa kelas X adalah 103 siswa. Berdasarkan pendapat Suharsimi 

Arikunto, jika populasi kurang dari 100 orang maka diambil semua sehingga 

penelitiannya bersifat penelitian populasi. Jika subjeknya terlalu besar atau 

lebih dari 100 orang maka sebaiknya dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.
38

 Berhubungan populasinya berjumlah 103 maka penulis menarik 

sampel sebesar 25% dengan jumlah 28 orang. Sampel ditarik dengan teknik 

sampel random sampling. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 173  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah instrument atau alat untuk pengumpulan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk 

mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi 

pelajaran tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran 

tersebut.
39

 Maka untuk mengetahui bagaimana penguasaan materi 

Ukhuwwah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tes tertulis. 

Instrument berupa lembar soal pilihan ganda mengenai materi Ukhuwwah. 

2. Angket  

Angket adalah teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

langsung, instrumen atau alat pengumpul datanya juga disebut angket 

berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau 

direspon oleh responden.
40

 Penulis membuat pernyataan secara tertulis 

yang diajukan dan disebarkan kepada populasi yakni sebanyak 28 orang 

siswa.  

3. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data.
41

 

Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi awal pada studi 

pendahuluan. 
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Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 134  
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 219 
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Amri Darwis dan Azwir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Agama 

Islam,(Pekanbaru: Suska Press, 2009), hlm.52 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrument penelitian yang menggunakan 

barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, 

dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.
42

  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui atau 

menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik, karena 

data yang dianalisis bersifat pengaruh atau korelasi yang melibatkan dua 

variabel. Maka penulis menggunakan teknik korelasi berbentuk rumus korelasi 

serial.
43

 Dengan rumus sebagai berikut : 

 

rser  =
  {                }

          { 
           

 
}
 

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 golongan 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, hlm.62 
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Ibid, hlm.123 
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Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel penguasaan 

materi ukhuwwah terhadap variabel interaksi sosial maka analisis dilanjutkan 

dengan Koefisien Diterminasi (KD) dengan rumus. 

KD = rxy
2  

x  100%  

 


