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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung tanggal 09 Juni s/d 09 Agustus

2015. Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah

Kota Dumai.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Siswa kelas VII A dan VI B Madrasah

Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai. Sedangkan objeknya adalah Korelasi

Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan Melaksanakan wudhu

menurut Madzhab Syafi’i di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.

C. Populasi dan Sampel

Materi pelajaran fiqih tentang wudhu ada di Kelas VII A dan VII B,

maka populasi penelitian ini adalahseluruh siswa kelas VI A dan VI B

Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah berjumlah 54 orang. Menurut Suharsimi

Arikunto jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya,

jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-

25% atau lebih.1 Mengingat jumlah populasi sedikit dan kurang dari 100 maka

peneliti tidak mengadakan sampel.

1Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta:
Rineka Cipta, h. 134.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Tes

a) Tes Tertulis

Tes Tertulis adalah intrumen atau alat untuk mengumpulkan

data tentang suatu objek penelitian untuk mengukur kemampuan

subjek penelitian dalam menguasai materi pelajaran tertentu.2 Tes

Tertulis adalah tes hasil belajar siswa yang dilaksanakan dengan

memberikan berupa soal-soal pilihan ganda yang berkenaan materi

tentang tata cara wudhu kepada siswa, dan siswa menjawab soal-soal

tersebut sesuai dengan pengetahuannya secara individu. Sebelum tes

tertulis diujikan ke siswa terlebih dahulu peneliti sudah menguji

validitasnya, dan dapat dilihat dilampiran halaman.

Kemudian penulis mengumpulkan lembaran jawabannya dan

mengkoreksi kebenaran jawaban tersebut  dengan merujuk buku

panduan fikih Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah    Kota Dumai dan

buku-buku yang relevan dengan itu, serta bantuan dari guru bidang

studi fikih Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai serta

memberikan penilaian terhadap jawaban tersebut. Tes ini dilakukan

untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran fikih

di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.\

2Wina Sanjaya, 2013, Penelitian Pendidikan, Bandung; Kencana Prenada Group, h.251.
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b) Tes Keterampilan

Tes Keterampilan adalah intrumen atau alat untuk

mengumpulkan data tentang suatu objek penelitian untuk mengukur

kemampuan subjek penelitian atau keterampilan dalam menggunakan

alat tertentu.3 Tes Keterampilan yang penulis maksud adalah tes

keterampilan melaksanakan wudhu siswa yang dilaksanakan pada jam

pelajaran formal di Masjid dengan dibimbing oleh guru bidang studi

fikih. Siswa diminta untuk maju kedepan satu-persatu untuk

mempraktekkan tata cara pelaksanaan wudhu yang benar. Tes ini

dilakukan untuk mengetahui keterampilan melaksanakan wudhu siswa

di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.

2) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.

Penulis memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan dengan madrasah

tersebut, yaitu sejarah sekolah, keadaan guru, sarana dan prasarana, jumlah

peserta didik, laporan kegiatan guru, laporan penilaian yang diterapkan

oleh guru, laporan hasil belajar peserta didik dan data yang relevan

terhadap penelitian.

B. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variabel yang

digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik korelasi product

moment dengan menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program

3Ibid.
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SPSS (Statistical Program Society Science) versi 20.0 for windows.Teknik

korelasi product moment ini dapat digunakan apabila datanya memenuhi

syarat sebagai berikut:

1. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data

penelitian yang diperoleh homogen atau tidak. Pada suatu penelitian data

disebut homogen apabila p > 0,05. Dasar pengambilan keputusannya

yaitu:

a. Jika nilai sig. atau probabilitas < 0,05, data berasal dari varians yang

tidak sama atau tidak homogen.

b. Jika nilai sig. atau probabilitas > 0,05, data mempunyai varians yang

sama atau homogen.4

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan SPSS for Window Ver.20.0.

Uji normalitas tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas adalah untuk

menguji apakah sebuah model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Linieritas

Pengujian linieritas terdiri dari dua yaitu bentuk korelasi hasil

belajar kognitif siswa(X) dengan variabel terikat yaitu keterampilan

4Singgih Santoso, 2006, Menguasai Statistik di Era Informasi dengan Statistik, Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, h. 158
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melaksanakan wudhu pada mata pelajaran Fiqih (Y). Pengujian linieritas

ini mempergunakan SPSS for window Ver. 20. Hipotesis yang diuji adalah:

Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linier

Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier

Dasar pengambilan keputusan:

Jika Probabilitas > 0.05 diterima.

Jika Probabilitas < 0.05 ditolak.

Setelah syarat-syarat dari teknik korelasi terpenuhi maka kita dapat

menggunakan rumus korelasiProduct Moment. Adapun  rumus Product

Moment yaitu sebagai berikut:rxy =
Ʃ Ʃ (Ʃ )[( Ʃ Ʃ ) 	 	[ .Ʃ 	–(Ʃ ) 		]

Keterangan :

X : Adalah hasil belajar kognitif siswa.

Y : Adalah keterampilan melaksanakan wudhur : Adalah angka indek korelasi “r” product moment.Ʃ : Adalah jumlah hasil perkalian antara X dan YƩ : Adalah jumlah skor XƩ : Adalah jumlah skor Y

N : Adalah Responden

Merumuskan hipotesis:

Ha : Adanya korelasi yang signifikan hasil belajar kognitif siswa dengan

keterampilan melaksanakan wudhu menurut madzhab Syafi’i pada
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mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota

Dumai.

H0 : Tidak ada korelasi yang signifikan hasil belajar kognitif siswa

dengan keterampilan melaksanakan wudhu menurut madzhab Syafi’i

pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota

Dumai.

Tabel Interpretasinya:

0,00-0,200 : Korelasi antara variabel X terhadap Y sangat lemah atau

rendah sehingga tidak ada korelasi.

0,200-0,400 : Korelasinya lemah atau rendah

0,400-0,700 : Korelasinya sedang atau cukup.

0,007-0,900 : Korelasinya kuat atau tinggi.5

5Ibid.


