
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di semester genap tahun ajaran 2013-

2014, yakni bulan Maret-April 2014.Sedangkan tempat penelitian ini

berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama 23

Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah

pengaruh minat terhadap aktivitas belajar siswa pada mata

pelajaranPendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

23 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Polpulasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.1 Populasi pada

penelitian ini adalah siswa kelas VIIISekolah Menengah Pertama

Negeri 23 Pekanbaru, siswanya berjumlah 360 orang yang terdiri dari

9 lokal.

2. Sampel

Besarnya jumlah populasi  siswayaitu 360 orang, dan dengan

pertimbangan waktu, biaya, serta kemampuan, maka penulis hanya

mengambil sampel 20 %. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi

1Hartono, MetodologiPenelitian, Yogyakarta: Zanafa,2011, h. 46



Arikunto untuk populasi kurang dari 100 diambil semuanya, jika

subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil sampel antara 10-15

% atau 20-25 %.2 Karena besarnya populasi pada penelitian ini, maka

penulis mengambil sampel  20 % dari jumlah yaitu 72 orang siswa.

Teknik pengambilan sampel menggunakanRandom Sampling yaitu

pengambilan sampel dari populasi secara acak. Random Sampling

adalah cara  pengambilan sampel dimana semua memperoleh

kesempatan yang sama untuk dipilih.3

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau

peryataan secara tertulis kepada responden.4Teknik ini penulis

gunakan untuk mendapatkan data tentang minat belajar dan aktivitas

belajar siswa.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis

sejumlah dokumen yang terkait dalam penelitian.5Baik dokumen

tertulis, gambar maupun elektronik, sesuai bahan yang relevan dengan

objek penelitian.

2SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta,2006, h. 134

3 Hartono, OP,Cit, h. 48
4Amri Darwis, dkk, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam, Pekanbaru: Suska Perss

Riau, 2009,  h. 53
5Ibid



E. Teknik Analisis Data

Teknik ini menggunakan korelasi Product Moment, karena

bersifat interval untuk variabel X (minat belajar siswa) dan bersifat

interval untuk variabel Y (aktivitas belajar  Siswa).

Oleh karena itu teknik pengolahan data yang sesuai adalah Teknik

Korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus6:
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Keterangan:

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

	XY = Jumlah hasil perkalian skor x dan y

N       = Banyaknya jumlah sampel yang diteliti

∑X= Jumlah seluruh skor X

∑Y= Jumlah seluruh skor Y

Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi

16.0 for windows.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap

variabel Y maka rumus yang digunakan adalah rumus Koefisien Diterminasi

(KD) dengan rumus KD = rxy
2 x 100 %.

6 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar,2004, h. 119
7Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006, h. 206


