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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018. Penelitian ini 

berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jalan Dahlia No. 102 

Kedungsari Kota Pekanbaru pada Tahun ajaran 2017/2018. 

B. Subjek dan Objek 

Subjek penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil (Variabel X) dan perilaku jujur 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru (Variabel Y). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang 

beragama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru 

berjumlah 156 orang. 

2.  Sampel Penelitian 

Mengingat populasi yang cukup besar dan lebih dari 100 yaitu 

berjumlah 156. Maka peneliti mengambil sampel sebesar 35% yaitu 

sebanyak 55 siswa. Pengambilan sampel menggunakan Proportional 

random Sampling, yaitu proses pemilihan sampel dengan cara diacak 

secara proporsional. Jadi setiap kelas mempunyai kesempatan yang sama 

(proporsional) untuk menjadi sampel.  
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Tabel III.1 

Data Penarikan Sampel  

(Proportional Random Sampling) 

Kelas Populasi Sampel 

VIII.1 30 30 x 35 % = 10,5 = 10 

VIII.2 33 33 x 35 % = 11,55 = 12 

VIII.3 29 29 x 35 = 10,15 = 10 

VIII.4 34 34 x 35 = 11,9 = 12 

VIII.5 30 30 x 35= 10,5 = 11 

Jumlah 156 55 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
56

 Dalam hal ini, 

penulis menggunakan observasi sebagai instrumen pengumpulan data 

ketika melakukan studi pendahuluan. 

2. Tes 

Tes merupakan salah satu alat ukur untuk melakukan pengukuran, 

yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek.
57

 Tes 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana penguasaan siswa pada materi 

sifat jujur dan adil. Untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai 

materi pelajaran tentang sifat jujur dan adil penulis menggunakan tes 
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tertulis yang berupa butir soal dengan alternatif jawaban a, b, c dan d 

sebanyak 20 soal. 

3. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
58

 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku 

jujur siswa (Variabel Y). Penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan 

tertulis dengan menggunakan angket tertutup kepada siswa yang menjadi 

sampel penelitian. Dalam hal ini responden diminta untuk memilih salah 

satu alternatif jawaban yang telah disediakan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait 

dengan  masalah penelitian.
59

 Teknik ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang profil sekolah, sejarah berdirinya sekolah, dan 

lain sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh data dari hasil tes maka menggunakan mean (rata-

rata) dengan rumus sebagai berikut : 
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M =  

Keterangan: 

M : Mean (Rata-rata) 

ΣfX : Jumlah Nilai Keseluruhan 

N : Banyaknya Nilai 

Adapun ukuran penguasaan materi Sifat Jujur dan Adil adalah sebagai 

berikut: 

80 – 100 = Baik Sekali 

66 – 79 = Baik 

56 – 65 = Cukup 

46 – 55 = Kurang 

45 – 0 = Gagal
60

 

Selanjutnya untuk data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisis 

dengan menggunakan rumus persentase.
61

 

P =  x 100% 

Keterangan :  

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Number of case (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu). 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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a. 81 % - 100% dikategorikan sangat baik 

b. 61 % - 80% dikategorikan baik 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d. 21 % - 40% dikategorikan kurang baik 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.
62

 

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kuantitatif karena 

ada dua variabel yang saling mempengaruhi. Analisis data digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X (penguasaan materi tentang 

sifat jujur dan adil) terhadap variabel Y (perilaku jujur siswa).  Data yang 

dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik koefisien Korelasi Serial. 

Teknik korelasi serial digunakan apabila variabel-variabel yang akan 

dikorelasikan berskala ordinal dan interval.
63

 

Penguasaan materi tentang sifat jujur dan adil merupakan variabel 

yang berskala interval, dan perilaku jujur siswa merupakan variabel yang 

berskala ordinal. 

Rumus Korelasi Serial adalah: 

 
Keterangan: 

rser   =  Koefisien korelasi serial 

or  =  Ordinat yang lebih rendah 

ot  =  Ordinat yang lebih tinggi 

M  =  Mean 

SDtot  =  Standar deviasi total 

P  =  Proporsi individu dalam golongan. 
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