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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Keritang.

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 9 November hingga 9

Februari 2015.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah siswa siswi yang mengikuti Rohis dan

tidak menikuti rohis. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Komparasi

Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut

Rohis dengan Siswa Tidak Ikut Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 38 Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh siswa SMP N 1 Keritang yang berjumlah 274 siswa.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau

keadaan tertentu yang akan diteliti.39 Berdasarkan populasi sampel yang

38 Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, h. 90
39 Ibid
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digunakan, maka untuk menentukan jumlah sampel dengan menggunakan teknik

Convenience Sampling (sampel berdasarkan kemudahan) yaitu pengambilan

sampel berdasarkan kemudahan dan metode ini dapat memilih dari elemen

populasi. Artinya elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel tersebut

tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang

paling cepat, mudah dan murah (Ruslan, 2003:157). Jadi yang menjadi sampel

penelitian yaitu pada kelas VIII yang berjumlah 90 orang siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan

menggunakan dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan

masalah yang diteliti, melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga

yang diteliti.40

Dalam hal ini Dokumentasi digunakan untuk mengetahui prestasi belajar

siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang diambil dari guru mata

pelajaran. Nilai yang diambil adalah nilai UAS semester 1 pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

40 Nasution, metodologi Research penelitian ilmiah, Jakarta: bumi aksara 2003, H.143.
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E. Teknik Analisis Data

Menganilis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik

berupa:

1. Untuk mengetahui tingkat distribusi frekwensi relative Variabel X1 dan

Variabel X2 yaitu perbandingan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan Siswa Tidak Ikut

Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

dengan menggunakan perhitungan dalam Anas Sudijono41. Adapun langkah-

langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Mencari Mean prestasi belajar siswa yang ikut rohis, dengan rumus:

= M + I ∑
b. Mencari Mean prestasi belajar siswa yang tidak tidak mengikuti rohis,

dengan rumus:

= M + I ∑
c.Mencari Deviasi standar prestasi belajar siswa yang ikut rohis, dengan

rumus:

SD2 = I -
d.Mencari Deviasi standar hasil belajar siswa yang tidak tidak mengikuti

rohis dengan rumus:

SD2 = I -
2. Uji signifikansi “t”, yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi perbandingan

antara Variabel X1 dan Variabel X2 yaitu Komparasi Prestasi Belajar pada

41Anas Sudijono, 2004, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.27



34

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan

Siswa Tidak Ikut Rohis di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten

Indragiri Hilir dengan menggunakan uji t dalam Anas Sudijono42.

0 = 	
3. Melakukan pengujian hispotesis penelitian berdasarkan hipotesis statistik.

Taraf signifikansi / keberartian yang digunakan dalam analisis dan pengujian

0,05. Selanjutnya  didapatkan t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel.

Jika t hitung lebih besar dari t tabel berarti hipotesis diterima, tetapi bila

hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak.

42Ibid


