
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2014 hingga bulan Maret 2014.

Tahun ajaran 2013/2014 dan lokasi penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah Darul

Hikmah Pekanbaru. Sesuai dengan judul penelitian ini maka penulis akan melakukan

penelitian ini di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek penelitian ini adalah

korelasi antara pemahaman materi fiqih ibadah dan kemampuan praktek ibadah siswa di

Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian

atau wakil populasi yang diteliti.1 Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII MTs

Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 374 siswa. Mengingat populasi yang cukup

besar yang lebih dari 100, maka dapat diambil sampel antara 10%- 15%, atau 20%-25%.2

Sehingga penulis mengambil sampel 15% dari 374 orang yaitu 56 orang. Adapun teknik

pengambilan sampel yang digunakan yaitu secara proporsional random sampling .

1Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.
220

2 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT       Asdi
Mahasatya, h. 134



TABEL III.1
Pengambilan Sampel

No Lokal Populasi Sampel 15%

1 VII A1 44 6

2 VII A2 44 6

3 VII A3 44 7

4 VII A4 45 7

5 VII B1 40 6

6 VII B2 40 6

7 VII B3 39 6

8 VII B4 39 6

9 VII B5 39 6

Jumlah 374 56

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan metode untuk

pengumpulan data dengan harapan agar data-data, atau fakta-fakta yang diperoleh yaitu

sebagai data yang objectif, valid dan tidak terjadi penyimpangan dari keadaan

sebenarnya.

1. Tes yaitu cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam

rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian

tugas atau serangkaian tugas (baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus

dijawab), atau perintah-perintah (yang harus dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas



dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang

melambangkan tingkah laku atau prestasi testee.3 penelitian ini tes dilakukan dengan

menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar shalat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau data yang

jelas tentang pemahaman materi fiqih ibadah siswa Madrasah Tsanawiyah Darul

Hikmah Pekanbaru tentang shalat.

2. Observasi: pada penelitian ini menggunakan metode observasi sebagai alat atau

instrument dalam pengumpulan data pelengkap tentang kemampuan praktek  shalat

siswa. Yaitu dengan menyuruh siswa untuk praktek shalat secara individu.

3. Dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan arsip atau dokumen-dokumen yang

berkenaan dengan dokumen sekolah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Artinya dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari korelasi antara

pemahaman materi fiqih ibadah dengan kemampuan praktek shalat  siswa. Penelitian ini

termasuk dalam kategori kuantitatif korelasi, maka variabel yang dilibatkan ada dua macam

yaitu variable X (pemahaman materi fiqih ibadah) dan variable Y (kemampuan praktek shalat

siswa).

Oleh karena kedua variabel berskala interval maka teknik analisa data yang

digunakan adalah korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut :

3 Anas Sudijono, 2011, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.67
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= Angka indeks korelasi “r” Product Moment

N  = Jumlah responden

XY = Jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y

X = Jumlah skor X

Y = Jumlah skor Y

4Ibid, h. 206


