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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan bulan 13 April 2018 sampai dengan 30 Mei 

2018 di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, 

Yang beralamat di jalan Poros Sungai Nyamuk . 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 

Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Objek yang akan diteliti adalah pemanfaatan situs 

keagamaan dan hasil belajar siswa. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 

Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang 

berjumlah 114 siswa yang terbagi dalam empat kelas yaitu:   

Tabel III. 1 

Populasi dan sampel 

 

N0 KELAS JUMLAH  SISWA SAMPEL 50% 

1 XI IPS 1 29 15 

2 XI IPS 2 29 15 

3 XI IPS 3 28 14 

4 XI IPS 4 28 14 

 JUMLAH 114 58 

 

Mengingat jumlah populasi cukup besar maka penelitian ini penulis  

mengadakan penarikan sampel sebesar 50% yaitu sebanyak 15/14 siswa dari 

jumlah siswa perkelasnya,  penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 
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teknik preportional Random Sampling. Random Sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang dapat dilakukan secara acak berjenjang.
1
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

diberikan kepada subyek penelitian untuk dijawab sesuai dengan keadaan 

subyek tersebut. Dalam  penelitian  ini,  angket  ditunjukkan  kepada  

siswa  yang menjadi  sampel  penelitian  terkait  dengan  intensitas 

pemanfaatan  situs keagamaan dalam pembelajaran pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  

2. Metode Dokumentasi yaitu Metode dokumentasi yakni teknik 

pengumpulan data mengenai hal-hal  atau  variabel  berupa  catatan,  

transkip nilai semester, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
2
 

Metode  dokumentasi  ini  digunakan untuk  mendapatkan  data  hasil  

belajar  pelajaran  pendidikan  agama Islam. 

3. Wawancara adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  yang digunakan  

untuk  memperoleh  informasi  langsung  dari  sumbernya. Wawancara ini 

digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara  lebih  

mendalam  serta  jumlah  responden  sedikit.  Ada  beberapa faktor  yang  

akan  mempengaruhi  arus  informasi  dalam  wawancara, yaitu:  

pewawancara,  responden,  pedoman  wawancara,  dan  situasi 

wawancara.
3
  Wawancara  di  sini  ditujukan  kepada  guru bidang studi 

                                                             
1 Hidayat Syah, metedologi penelitian pendidikan Islam: Penndekataan Kuantitatif dan 

Kualitatif, Pekanbaru:Indrasakti Riau, 2016, hlm. 52 
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Renika Cipta, 2010, hlm. 158. 

3 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta 2007),  
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Pendidikan Agama Islam terkait  dengan    penggunaan  internet  pada  

pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA N 1 Sinaboi pada 

saat studi pendahuluan. 

E.  Teknik Analisis Data   

       Setelah data terkumpul lengkap, maka data akan disusun dalam tabel 

distribusi frekuensi dari variabel-variabel penelitian. Penilaian jawaban 

angket  variabel X ( Pemenfaatan Situs Keagaman ) dan variabel Y ( Hasil 

Belajar ). Menggunakan Skala Likert, jawaban setiap item instrumen akan 

diberi skor sebagai berikut:  

Tabel III. 2 

Teknik analisis data penilaian angket 

 

Butir Jawaban Penilaian Skor 

Selalu 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis korelasional 

dengan rumus korelasi Serial sebagai berikut:
4
 

a. Mencari pengaruh antara dua variabel dengan menggunakan rumus 

korelasi serial sebagai berikut:  

rser  =   
  {                  }

          
{
 
 

 
 

 
      

     
 

}
 
 

 
 

 

 

Keterangan  :  

rser : koefisien  korelasi serial 

                                                                                                                                                                       
hlm. 29. 

4 Hartono, Statistik Untuk Penelitian,Yogyakarta: Pustaka Belajar hlm. 128 
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or : ordinat yang lebih rendah 

ot : ordinat yang  lebih tinggi 

M : mean (nilai rata-rata ) 

SDtot : standar deviasi total 

P : proporsi individu  dalam golongan 

Kemudian untuk melihat pengaruhnya dengan jalan perbandingan harga 

Fhitung dengan Ftabel maka langkah selanjutnya adalah menguji dengan taraf 1% 

atau 5% guna mengetahui diterima atau tidak hipotesis yang diajukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika Fhitung  ≥ Ftabel, maka diterima Ha (signifikan), yang artinya bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan 

antara pemanfaatan situs keagamaan terhadap hasil belajar. 

b. Jika Fhitung  ≤  Ftabel, maka ditolak Ho (non signifikan) yang artinya bahwa 

hipotesis yng diajukan ditolak. Ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pemanfaatan situs keagaman terhadap hasil belajar. 

Tabel III. 3 

TABEL INTERPRESTASI KOEFOSIEN KORELASI PRODUCT 

MOMENT 

Besarnya “ r “  

Product Moment 
Interprestasi 

0,00-0,200 

 

 

0,200-0,400 

0,400-0,700 

0,700-0,900 

0,900-1,000 

Korelasi antara variabel X dengan 

variabel Y sangat lemah/rendah 

sehingga dianggap tidak ada korelasi 

Korelasinya lemah atau rendah 

Korelasinya sedang atau cukup 

Korelasinya kuat atau tinggi 

Korelasinya sangat kuat atau sangat 

tinggi.
5 

 

                                                             
5
 Hartono, Ibid, hlm, 87 


