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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat  dan Waktu  penelitian

Tempat  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  di  Sekolah

Menengah Atas  Negeri 2 Siak  Hulu Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten

Kampar.Penelitian  ini  dilakasanakan  dalam  waktu  3 bulan  bertempat

di  Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek  dan  Objek

Subjek  penelitian  ini  adalah  siswi  kelas  XII  Sekolah Menengah

Atas Negeri 2 Siak  Hulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Sedangkan  objek  penelitian  ini  adalah Hubungan antaraPersepsi Siswi

tentang busana muslimah  dengan  minat  mengenakan di  Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak  Hulu.

C. Populasi  dan  Sampel

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh   siswi  Sekolah

Menengah Atas  Negeri  2  Siak  Hulu  Tahun  Pelajaran  2014/2015  yang

berjumlah  305  orang.  Oleh  karena  populasi  cukup  besar,  maka

penulis  mengadakan  penarikan  sampel  sebesar 10%  dengan  jumlah

10 orang. Penarikan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  proportional
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random  sampling, yaitu  penarikan  sampel  secara  acak  dan  berimbang

dengan ketentuan diambil dari kelas satu 2 orang,  kelas dua 4 orang dan

kelas tiga 4 orang.

D. Teknik  Pengumpulan  Data

- Angket.

Tektnik  angket  yang  penulis  gunakan  adalah  angket  dengan

jenis  tertutup,  artinya  respond  hanya  memilih  salah  satu  jawaban

yang  telah  disediakan  dengan  cara  membubuhkan  chek  list  pada

salah satu  alternatif  jawaban.  Setiap  item  pertanyaan  atau

pernyataan  memiliki  lima  alternatif  jawaban  yakni  Sangat  Setuju

(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak  Setuju (TS)  dan  Sangat

Tidak  Setuju (STS). Untuk  keperluan  analisis  setiap alternatif

jawaban  diberi  bobot  masing-masing  dengan  bobot  5, 4, 3, 2, dan 1.

Sebagai  responden  adalah  Siswi,  baik  untuk  pengumpulan  data

tentang  persepsi  Siswi  tentang  berbusana muslimah  dengan

menggunakannya.  Setelah  angket  disusun,  sebelum  digunakan

terlebih  dahulu  akan  melalui  uji  validitas  dan  reliabilitas.38

E. Teknik Analisis Data

Penelitian  ini  termasuk  penelitian korelasi,  maka  analisanya

akan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Variabel X adalah jenis

data interval dan  variabel Y juga  jenis  data  interval.  Maka  untuk

38Ibid, h. 75
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mengetahui  hubungan Persepsi sisiwi dan minat siswi,  maka  data

akan  dianalisis  melalui  teknik  korelasi product moment. Teknik  ini

digunakan  bila  jenis  data  yang  dikorelasikan  adalah  data  interval.

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  analisa  data

dengan  bantuan  menggunakan  prangkat  komputer  melalui  program

SPSS(Statistical Program Siciety Science) dengan  langkah  pertama  uji

linier  atau  uji  F selanjutnya  uji  regresi  dan  dikorelasikan  dengan

rumus  korelasi product moment. Adapun rumusnya yaitu.

rxy = ∑ − ∑ 	((∑ )	2 − ∑ }{	( ∑ − ∑ }
Dengan  ketentuan  sebagai  berikut  :

X : Persepsi siswi tentang berbusana muslimah

Y : Minat mengenakan

Rxy : adalah  angka  indeks  korelasi “r” product  moment

Xy :  Jumlah  hasil  perkalian antara X  dan  Y								∑ : Jumlah  skor  X			∑ 							 ∶ Jumlah		skor	Y
N : Respon

Teknik korelasi ini dapat digunakan apabila data yang akan dikorelasikan atau

dianalisis memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Variabel yang akan dikorelasikan berbentuk gejala yang bersifat kontinu

atau data ratio dan data interval.
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2. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati homogen.

3. Regresinya merupakan regresi linier.39

39 Hartono, 2008, Statistik, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, h. 78


