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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus s/d September 2018. 

Lokasi penelitian berada di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok, 

Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir/Inhil. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala 

Enok. Sedangkan objek penelitian ini adalah hasil belajar kognitif dalam 

bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI 

Kuala Enok. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
59

 Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa. Kelas VII dan IX tidak 

diikut sertakan sebagai populasi dalam penelitian ini dikarenakan materi yang 

paling sesuai dengan (variabel y) akhlak siswa ada di kelas VIII. Sehingga 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa VIII yang 

berjumlah 87 orang. 
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Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
60

 

Didalam pengambilan sampel ini tidak ada ketetapan mutlak berapa persen 

suatu sampel harus diambil dari populasi. Dalam hal ini Suharsimi Arikunto 

mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan maka apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua, selanjutnya jika jumlahnya besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25%.
61

 Mengingat populasi kurang dari 100 

maka penulis mengadakan penarikan sampel kepada semua siswa kelas VIII 

dengan jumlah 87 orang. Penarikan sampel ini dilakukan dengan teknik 

nonprobability sampling yaitu sampling jenuh ialah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
62

 

TABEL III.1 

SAMPLING JENUH 

 

Kelas VIII Populasi Sampel  

VIII 1 22 22 

VIII 2 22 22 

VIII 3  23 23 

VIII 4 20 20 

Jumlah 87 87 

 Sumber Data: Tata Usaha MTs YPI Kuala Enok 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bertujuan untuk menemukan apakah ada korelasi yang signifikan antara 

variabel X (hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak) dan 
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variabel Y (akhlak siswa)
63

, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi, teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

awal pada studi pendahuluan dan data terkait keadaan lokasi penelitian di 

Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 

2. Angket, teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan dan 

pernyataan dalam angket harus merujuk kepada masalah (rumusan 

masalah) penelitian dan indikator-indikator dalam konsep operasional.
64

 

Penulis membuat Angket dalam bentuk pernyataan mengenai akhlak siswa 

untuk mengetahui akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 

3. Dokumentasi, ialah suatu cara untuk mengumpulkan atau mencari data 

mengenai hal-hal ataupun dokumen-dokumen yang berupa tulisan maupun 

catatan-catatan atau buku, surat kabar, agenda dan sebagainya yang ada 

kaitannya dengan data yang dibutuhkan.
65

 

Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

tentang hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak siswa di 

Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok, yaitu dengan mempelajari 

dokumen-dokumen terkait dengan nilai siswa. Data hasil belajar kognitif 

siswa berupa nilai harian dan nilai ulangan adalah data yang berskala 
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interval. Selain itu teknik dokumentasi ini penulis gunakan juga untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian seperti: sejarah 

berdirinya sekolah, keadaan siswa, personalia, struktur organisasi, sejarah 

dan perkembangan lembaga pendidikan yang diteliti. 

4. Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang suatu 

objek penelitian untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam 

menguasai materi pelajaran tertentu.
66

 Maka untuk mengukur hasil belajar 

kognitif siswa dalam bidang studi Akidah Akhlak, penulis menggunakan 

tes tertulis, instrumen berupa lembar soal pilihan ganda mengenai hasil 

belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dengan alternatif 

jawaban a, b, c, dan d sebanyak 20 soal. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan salah satu uji statistik 

untuk mengetahui apakah ada Korelasi yang signifikan antara Hasil Belajar 

Kognitif dalam Bidang Studi Akidah Akhlak dan Akhlak Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah YPI Kuala Enok. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

analisis korelasi dengan rumus “Korelasi Serial” sebagai berikut:
67

 Mencari 

korelasi antara dua variabel berskala interval dengan ordinal, maka penulis 

menggunakan rumus korelasi serial sebagai berikut:  
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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 

Kemudian untuk melihat korelasinya dengan jalan perbandingan har-

ga 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 korelasi yang signifikan 

antara hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak 

siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 

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

hipotesis yang diajukan ditolak. Ini berarti tidak ada korelasi yang 

signifikan antara hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak 

dan akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 


