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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dimulai dari bulan Mei sampai dengan 

bulan Juli Tahun 2018 dan bertempat di Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu Abdurrab Boarding School Pekanbaru yang beralamat di Jalan Bakti 

Soekarno Hatta. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII dan kelas IX di Sekolah 

Menengah Pertama  Islam Terpadu Abdurrab Boarding School Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan program 

keagamaan terhadap kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu Abdurrab Boarding School Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Abdurrab Boarding School Pekanbaru. Siswa kelas 

VIII berjumlah 64 dan siswa kelas IX berjumlah 49 orang, sehingga jumlah 

populasi ialah 113 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Karena populasinya mencapai 113 orang maka 

peneliti mengambil sampel 20% dari total populasi, yaitu sebanyak 23 orang. 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 
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jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih.
49

 

Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Kelas Populasi Sampel 20% 

1 VIII 64 13 

2 IX 49 10 

Jumlah 113 23 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis mengambil 

teknik sebagai berikut: 

1. Angket, dengan teknik angket ini, penulis mengajukan pernyataan tertulis 

yang ditujukan kepada responden. Teknik ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan program keagamaan dan 

kedisiplinan siswa. 

2. Observasi, teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data awal pada 

studi pendahuluan dan juga digunakan untuk mendapatkan data tentang 

lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang 

profil sekolah dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun gambar, sesuai bahan yang relevan dengan objek 

penelitian. 

 

 

                                                           
49

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.112 



 

 
 

36 

E. Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, maka teknik korelasi 

dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Dipilihnya 

teknik korelasi product moment karena kedua data sama-sama berskala 

interval. Teknik korelasi product moment digunakan untuk sampel kecil 

maupun sampel besar. Sampel kecil jumlah subjeknya kurang dari 30 orang 

sedangkan sampel besar jumlah subjeknya lebih besar atau sama dengan 30 

orang.
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Adapun rumus korelasi product momentialah: 

rxy = 
  ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑        ∑    ∑    
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N  =Sampel 

∑   = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
∑  = Jumlah seluruh skor X 
∑  = Jumlah seluruh skor Y 
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