
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2

Simpang Tiga Pekanbaru.

B. Waktu Penelitian

Pada Tanggal 12 Maret 2013 sampai Tanggal 12 Mei 2013

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa - siswi SMP Muhammadiyah 2

Simpang Tiga Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini

adalah Pengaruh Pemahaman Terhadap Kemampua Melaksanakan Shalat

Siswa SMP Muhammadiyah 2 Simpang Tiga Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang keseluruhan siswanya

berjumlah 201, Selanjutnya yang dijadikan sasaran penelitian adalah kelas VII

yang berjumlah sebanyak 44 siswa. Dengan pertimbangan yaitu materi shalat

fardlu ini di berikan pada kelas VII semesrter genap.kemudian sesuai dengan

mata pelajaran PAI yang mengarah kepada praktek shalat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah:



a. Angket. Mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator

penelitian yang berhubungan dengan pemaham tentang materi Shalat

yang dijadikan sebagai sumber data variabel X

b. Test praktek, yaitu mengadakan praktek ibadah shalat dengan siswa

SMP Muhammadiyah 2 pekanbaru untuk  sumber data variabel Y

c. Wawancara yakni dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lansung

secara lisan kepada Guru bidang Studi PAI SMP Muhammadiyah 2

simpang tiga Pekanbaru yang berhubungan sejarah dan situasi kondisi

sekolah Muhammadiyah 2 pekanbaru.

d. Dokumentasi, yakni dengan meneliti dokumen guru bidang studi dengan

cara mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hasil nilai

Pendidikan Agama Islam. Khususnya dalam mempraktekkan ibadah

shalat.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis  bersifat

korelatif. Dalam menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam ananlisi

statistic, maka data yang digunakan adalah data interval.

Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan pengaruh

pemahaman siswa. Hal ini mengisyaratkan bahwa mencari signifikasi korelasi

antara kedua variable bias menggunakan rumus Prodact Momen,1 rumus yang

digunakan = 	∑ (∑ )(∑ )[ ∑ 	 (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]
1 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007,

hlm. 206



Keterangan :

r =Angka indek korelasi “r” product momen

N =Sampel

∑XY =Jumlah Hasil perkalian antara skor X dan skor Y

∑X =Jumlah skor X

∑Y =Jumlah skor Y

Selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya koefisien korelasi

dengan menggunakan tabel nilai “r” Product moment

df = N-nr

Keterangan

N = number of cases

nr = Banyaknya variable yang dikorelasikan

Membandingkan ro (r observasi) dan hasil perhitungan r t (r tabel)

dengan ketentuan:

1. Jika r˳ r maka Ha diterima Ho ditolak

2. Jika r r maka Ho diterima Ha ditolak

Menghitung besarnya sumbangan variable X terhadap Y dengan

rumus:

KD : 2 x100 %

Keterangan :

KD =koefisien diterminasi atau koefisien penentu2 = R Sguare



Selanjutnya untuk menafsirkan besarnya korelasi berdasarkan

kreteria sebagai berikut:

0,00 - 0.200    = korelasi antara varibel X dengan variable Y sangat lemah /

rendah, sehingga dianggap tidak ada korelasi.

0.200 - 0.400  = korelasinya lemah atau rendah,

0.400 - 0.700  = korelasinya sedang atau cukup,

0.700 - 0.900  = korelasinya kuat atau tinngi,

0.900 – 1.000 = korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi,2

2 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Bekerja Sama dengan
Zanafa Publishing Pekanbaru, 2008, hlm.87


