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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Jl. 

Lobak, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, sementara waktu 

penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei - Juni 2018.  Pemilihan lokasi ini 

didasari atas permasalahan-permasalahan yang diteliti terdapat dilokasi ini. 

Dari segi tempat, waktu, biaya, penulis sanggup untuk melakukan penelitian. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

 Subjek adalah orang atau benda yang merupakan tempat melekatnya 

data.Objek adalah masalah yang menjadi fokus utama penelitian.
71

Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pemahaman Materi Akidah 

Akhlak tentang Tasawuf dalam Islam (variabel X) dan Motivasi Spritual 

Siswa (variabel Y) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi (population) adalah keseluruhan  (jumlah)subjek atau sumber 

data penelitian.
72

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

IPA dan IPS Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru yang berjumlah 
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siswa kelas XI IPA sebanyak 17 siswa, dan XI IPS sebanyak 20 siswa yang 

berjumlah keseluruhan 37 siswa. Sementara penulis tidak meneliti kelas XII 

dikarenakan siswa Kelas XII mengikuti Ujian Nasional. Karena populasi ini 

dibawah 100 siswa maka penulis mengambil keseluruhan populasi untuk 

diteliti, dengan kata lain penulis dalam penelitian ini  memakai sampel jenuh. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan tehnik  sebagai berikut: 

1. Tes  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap  materi Akidah Akhlak tentang Tasawuf dalam 

Islam, yang berupa tes pilihan ganda. 

2. Wawancara 

Cara ini dilakakukan dengan dialog secara lisan dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden 

atau infforman jga menjawab secara lisan.
73

 Teknik ini penulis gunakan 

untuk studi pendahuluan. 

3. Observasi  

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap Smber data.
74

 

Teknik ini dignakan oleh penulis untuk studi pendahuluan. 
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4. Angket  

Tehnik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban 

tertulis dari responden yang terpilih sebagai sampel.
75

Tehnik ini 

digunakan untuk memperoleh data yang ditujukan kepada siswa mengenai 

motivasi spritual siswa. Jenis angket yang digunakan adalah jenis angket 

tertutup yang dalam penyusunannya menggunakan skala likert. Setiap item 

pertanyaan akan disediakan tiga alternatif jawaban.
76

 Responden hanya 

diperbolehkan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah 

disediakan yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KD), dan 

Jarang (JR).  Pernyataan disusun ada satu jenis, pernyataan positif. 

5. Dokumentasi  

Cara atau tekhnik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
77

 

Cara atau tehnik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini seperti sejarah sekolah,  sarana prasarana Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru, dan motivasi spritual siswa yang 

ditunjukkannya melalu prilaku siswa yang diperoleh dari guru bidang studi 

Akidah Akhlak. 
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E. Tehnik Analisa Data  

 Untuk menganalsis data tentang pemahaman materi Akidah Akhlak 

tentang tasawuf dalam Islam dan motivasi spritual siswa terlebih dahulu 

menggunakan rumus dibawah ini sebelum menggunakan rumus product 

moment. 

MX= 

   

 
 

 

Keterangan: 

MX : Mean (rata-rata) 

    : Jumlah Nilai Keseluruhan 

N:  : Banyaknya Nilai  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka setelah data 

terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment dengan rumus sebagai berikut: 

Dengan rumus: 

    
              

√      (  
 )       

 
    

 
 

 

Keterangan: 

    = Angka indeks “r” Product Moment antara variabel X dan Y 

X      = Jumlah skor x 

Y      = Jumlah skor y 

    = Jumlah hasil perkalian skor x dan y 

N      = Banyaknya jumlah sampel yang diteliti 

 

 Sedangkan untuk menafsirkan koefisien yang diperoleh dari 

perhitungan variabel X dan variabel Y, maka penulis memberi nilai 

patokan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Hartono sebagai berikut: 
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0,00-0,200 = korelasi yang sangat lemah/rendah  

0,200-0,400  = korelasi yang lemah/rendah 

0,400-0,700  = korelasi yang sedang atau cukup 

0,700-0,900  = korelasi yang kuat atau tinggi 

0,900-1,000  = korelasi yang sangat tinggi
78

 

  Untuk memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society)versi 16.0 

for windows. SPSS merupakan salah satu paket program komputer yang 

digunakan dalam mengelolah data statistik. Dan untuk mengetahui besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka penulis 

menggunakan analisis Koefisien Determinasi dimana langkah 

perhitungannya sebagai berikut:  

Kd = r
2
 x 100% 

Dalam mengintepretasikan pemahaman materiAkidah Akhlak tentang 

tasawuf dalam Islam  (tes tertulis) dengan motivasi spritual siswa (angket), 

maka penulis menggunakan kategori yang telah ditetapkan di Madrasah 

Aliyah Mhammadiyah Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

Baik Sekali : 86-100 

Baik   : 71-85 

Cukup   : 56-70 

Kurang : < 55
79
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