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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan  terhitung dari bulan Juni

sampai September Tahun 2012, dan tempat penelitian ini adalah di Madrasah

Tsanawiyah Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Langgam.

Sedangkan objek penelitian ini adalah hasil belajar akidah akhlak dan perilaku

siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah  siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah

Langgam kelas VII dan VIII, sedangkan siswa IX tidak diikutsertakan dalam

populasi penelitian karena pihak menfokuskan kelas tersebut untuk menghadapi

ujian akhir nasional. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.24 Adapun

jumlah seluruh kelas VII dan VIII adalah 80 orang (kelas VII berjumlah 36 orang

dan kelas VIII berjumlah 44 orang). Menurut Suharsimi Arikunto, apabila

subjeknya kurang dari 100 lebih baik ambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. 25 Sehingga sampel yang diambil adalah

keseluruhan dari populasi, jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi

dengan jumlah 80 orang siswa.

24Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 1998, hlm. 130

25 Ibid., hlm. 134
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D. Teknik Pengumpulan Data.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Angket

yaitu dengan cara membagikan angket kepada seluruh siswa kelas VII da VIII

dalam pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah

Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

2. Dokumentasi

Tehnik ini penulis gunakan untuk mengetahui rata-rata nilai semester siswa

sebagai nilai dalam pembelajaran Akidah Akhlak dan sejarah sekolah serta

hal-hal yang berhubungan dan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi

penulis.

3. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan guru bidang

studi Akidah Akhlak tentang strategi yang dilakukan dalam mengevaluasi

hasil pembelajaran siswa khusus bidang Studi Akidah Akhlak dan hal-hal

yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Data yang disajikan merupakan hasil angket, dokumentasi dan wawancara

untuk penyajian data variabel X dilakukan penyebaran angket terhadap siswa

lokal VII dan VIII dengan jumlah siswa sebanyak 80 orang, sedangkan penyajian

data variabel Y diambil dari dokumentasi yaitu berupa dokumentasi yaitu berupa

hasil evaluasi belajar aqidah akhlak kelas VII dan VIII yang diambil dari nilai

semester siswa.
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E. Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui hubungan antara hasil belajar akidah akhlak  dengan

perilaku siswa, maka data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan tehnik

korelasi dengan menggunakan Tehnik Korelasi serial.  Data perilaku siswa

berskala ordinal dan data hasil belajar siswa berskala interval, maka rumus yang

digunakan adalah rumus korelasi serial26 sebagai berikut :
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Keterangan :

serr = Koefisien Korelasi Serial

rO = Ordinat yang lebih rendah

tO = Ordinat yang lebih tinggi

M = Mean (nilai rata-rata)

totSD = Standar deviasi total

P = Proporsi individu dalam golongan.

26 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm, 129.


