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BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 dan

lokasi penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Tampan

pekanbaru. Sesuai dengan judul penelitian ini maka penulis akan melakukan

penelitian ini di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Kecamatan Tampan

Pekanbaru.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa.

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah hubungan motivasi belajar

fiqih dengan pengamalan ibadah shalat siswa.

2. Populasi dan Sampel

Popualasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTs Dar El

Hikmah Pekanbaru kelas VIII B yang berjumlah 153 siswa. Karena besarnya

populasi dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil sampel adalah siswa

kelas VIII B III dan VIII B IV yang berjumlah 50 orang.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, digunakan alat pengumpul data sebagi

berikut :

1. Angket
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Dilakukan setelah pengumpulan data dengan teknik wawancara, kemudian

peneliti menyebarkan angket. Angket disebarkan kepada siswa- siswi kelas II

Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah. Angket merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber- sumber

data.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari informasi mengenai frofil sekolah, hal-hal yang

berkaitan dengan motivasi guru, serta data-data yang berkaitan dengan penelitian

ini.

K. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data setiap variabel yang digunakan penulis

menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan

rumus perosentase sebagai berikut:

= 	 	 	100%
Keterangan :

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah frekuensi responden

P = Prosentase

Kemudian untuk menggolongkan (mengklasifikasikan) pengamalan ibadah

dan motivasi belajar siswa – siswi Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah, peneulis

membuat keriteria penggolongan motivasi belajar fiqih dan pengamalan ibadah

shalat siswa didasarkan atas skor ahir angket yang diperoleh masing- masing

siswa.
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Setelah penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara

dan angket, data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis kemudian diolah melalui

tahapan edting, skoring dan tabulating. Kemudian untuk mengetahui koefisien

antara dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini penulis memasukkan

hasil penjumlahan skor angket kedalam rumus “r” product moment. Setelah angka

korelasinya diketahui penulis kemudian mencocokkannya dengan tabel nilai ‘r’

product moment sehingga dapat diketahui apakah terdapat hubungan yang

signifikan antara variabel motivasi belajar fiqih dan variabel pengamalan ibadah

shalat siswa. Untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variabel yang

digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa korelasial.

Teknik analisa korelasial adalah teknik analisa statistik mengenai hubungan antara

dua variabel. Adapun rumus yang digunakan untuk mengolah data tersebut adalah

rumus “r” product moment.1

Rumus tersebut adalah sebagai berikut :

rxy = NΣ XY – (Σ X)( Σ Y)
√[ N.Σ X² - (X) ²][ N.Σ Y ² - (Y) ²]

Keterangan : r x y :

N : Number  Of  Cases

Σ x : Jumlah keseluruhan skor x

Σ y : Jumlah keseluruhan skor y

Σ xy: Jumlah keseluruhan skor x dan y

1 Hartono.2006. Statistik Untuk Penelitian. Pekanbaru, Pustaka Pelajar Offset, cet.ke -3 h. 76
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4. Teknik Interpretasi Data

Setelah mengetahui koefisien korelasi, selanjutnya memberikan

interpretasi terhadap hasil analisa data tersebut :

1. Interpretasi kasar atau sederhana yaitu dengan mencocokkan hasil

perhitungan dengan indeks kolerasi “r” product moment seperti dibawah ini :

0,20. 0,40 : Antara variabel x dan y terdapat korelasi lemah atau rendah

0,40. 0,70 : Antara variabel x dan y terdapat korelasi sedang atau cukup

0,70. 0,90 : Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi

0,90. 1,00 : Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang sangat kuat atau

sangat tinggi

2. Interpretasi menggunakan nilai “r” yaitu df = N  . nr hasilnya dikonsultasikan

pada tabel nilai ‘r’ product moment dari person untuk taraf dari signifikansi 5

% (lihat lampiran 1)

C. Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa jika ada

termotivasi belajar fiqih siswa Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah maka

pengamalan ibadah shalatnya baik.

2. Hipotesa

Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Ada hubungan antara motivasi belajar Fiqih dengan pengamalan ibadah

shalat siswa Madrasah Darel Hikmah Kec. Tampan Pekanbaru.
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Ho : Tidak ada hubungan antara motivasi belajar Fiqih   dengan pengamalan

ibadah siswa Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Kec. Tampan

Pekanbaru.


