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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Maret s/d 20 April 2018 dan 

berlokasi di Pekanbaru, tepatnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 

Pekanbaru. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi Objek 

dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sikap Siswa Terhadap Hasil Belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

  Populasi merupakan keseluruhan subjek atau sumber atau sumber data 

dalam penelitian. Populasi adakalanya terbatas (terhingga) dan adakalanya 

tidak terbatas (tidak terhingga). Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh kelas VIII di Sekolah SMP Negeri 21 Pekanbaru 

yang berjumlah 385 orang siswa. 
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2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel 

menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya tidak lebih dari 100, lebih 

baik ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

tetapi jika jika jumlah subjeknya besar, dapat di ambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih.
42

 Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari 

jumlah keseluruhan populasi yang berjumlah 96 orang. Tekhnik yang di 

gunakan dalam pengambilan sampel adalah Random sampling.
43

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan penulis untuk 

mengamati, mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan, dengan 

cara datang kelapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek 

penelitian. Dalam hal ini data observasi yang penulis kumpulkan dan 

lampirkan yaitu sikap siswa dalam proses pembelajaran. Teknik ini penulis 

gunakan untuk memperkuat data tentang pengaruh sikap siswa terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru.  

2. Angket 

Angket yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan atau peryataan 

secara tertulis kepada siswa. Pertanyaan dan pernyataan dalam angket 

harus merujuk kepada masalah (rumusan masalah) penelitian dan 
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indikator-indikator dalam konsep operasional.
44

 Angket yang digunakan 

adalah angket tertutup dan digunakan untuk memperoleh data tentang 

Sikap Siswa dalam proses pembelajaran. Semua pertanyaan angket 

disajikan dalam bentuk skala likert dengan skor sebagaimana dibawah 

ini.
45

 

TABEL III. 1 

TABEL PEDOMAN SKORING 

No  Kategori  Skor  

1 

2 

3 

4 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju  

4 

3 

2 

1 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dimana sumber 

informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Metode 

dokumentasi fungsinya untuk mencari data mengenai hal-hal berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai keadaan lingkungan, jumlah remaja, orang tua dan lain-lain. 

B. Teknik Analisis Data 

Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Apakah dalam hipotesis tersebut ada atau tidak pengaruh antara 

sikap siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam di sekolah SMP Negeri 21 Pekanbaru. Adapun tekhnik yang digunakan 

adalah “Tekhnik Korelasi Product Moment ”, dengan rumus sebagai berikut: 

    
  (   )  (  ) (  )

√*     (  ) + *     (  ) + 
 

Keterangan: 

rxy =  Angka indeks korelasi “r” Product Moment” 

N =  Sampel 

∑XY =  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑X =  Jumlah seluruh skor X 

∑Y = Jumlah seluruh skor Y
46

 

Mengolah data penelitian ini penulis menggunakan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statical Package for the Sosial Sciences) 

versi 25.0 for windows.
47

 SPSS adalah salah satu perangkat program komputer 

yang digunakan dalam mengelola data statistik. Dasar pengambilan keputusan 

yang digunakan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (p. < 0,05) maka Ha 

diterima H0 ditolak, selanjutnya diinterprestasi juga dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Jika rxy>rt maka Ha diterima H0 ditolak.  

2. Jika rxy<rt maka H0 diterima Ha ditolak. 
48

 

Untuk melihat besarnya pengaruh sikap siswa terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam terlihat dari koofesiensi determinasi dengan rumus: 

KD = r
2 

× 100, sedangkan untuk interprestasi besarnya pengaruh sikap siswa 
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(variabel X) dengan hasil belajar (Variabel Y) dilakukan dengan interpretasi 

nilai r produk moment sebagai berikut: 

1. 0,91 – 1,00 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat.  

2. 0,71 – 0,91 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang kuat.  

3. 0,41 – 0,70 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

yang cukup kuat.  

4.  0,20 – 0,40 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

rendah  

5. 0 – 0,20 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat korelasi 

rendah.
49
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