
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selam lebih kurang 3 bulan semenjak diterima

dan diseminarkan proposal ini yaitu akhir bulan Juni sampai Agustus 2013.

Sedang lokasi penelitian ini mengambil tempat di lembaga pendidikan SMK

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Kubu Rokan Hilir

yang berjumlah sebanyak 80 orang siswa. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah hubungan antara minat belajar dan keaktifan belajar siswa

dalam belajar Pendidikan Agama Islam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Kubu Rokan Hilir,

yang berjumlah 80 orang siswa. Dalam ketentuan yang ada, pengambilan sampel

jika populasinya kurang dari 100 orang, maka sampel dapat diambil sebanyak

50%.1 Oleh sebab itu dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 50% dari

jumlah populasi yaitu sebanyak 40 orang. Karena populasinya terdiri dari kelas 1,

2 dan 3, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka cipta, 1998), hlm. 120.



stratified random sampling yaitu, penentuan sampel secara bertingkat dan dengan

teknik diacak pada setiap tingkatannya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Populasi dan Sampel Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu

angket dan dokumentasi.

1. Angket.

Angket adalah lembaran pertanyaan yang dibagikan kepada siswa SMK

Kubu Rokan Hilir. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai

minat belajar dan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di

SMK Kubu Rokan Hilir. Untuk itu diharapkan kepada seluruh responden dapat

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dalam angket, dan semua

pertanyaan dalam angket atau kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk skala

likert. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner disajikan dengan

mengacu kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Dokumentasi

No/ Kelas Populasi Sampel (50%)

1. Kelas I
30 15

2. Kelas II
30 15

3. Kelas III
20 10

Jumlah 80 40
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Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi keadaan tempat

penelitian yaitu SMK Kubu Rokan Hilir  yang merupakan konsep pendukung

minat belajar dan keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di

sekolah.

A. Teknik Analisis Data

Desaian penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yang

berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau  penegasan

suatu konsep atau gejala, guna menjawab pertanyaan yang akhirnya dapat

mengambil  suatu  kesimpulan  umum  dari  realita  yang  ada. Menurut Lufri

penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  mendeskripsikan  suatu gejala,

fakta, peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi.  Dalam  penelitian

ini  peneliti  ingin  menentukan berapa  besar  hubungan  antara  kedua  variabel

yang  diteliti.

Menurut Suharsimi penelitian  korelasional  merupakan penelitian    yang

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel   atau

beberapa variabel dengan teknik korelasi, seseorang  peneliti dapat mengetahui

hubungan variasi dalam sebuah variabel dengan variabel lain.2 Besar   atau

tingginya   hubungan   tersebut dinyatakan dalam bentuk koefesien korelasi.

Dalam penelitian ini teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah korelasi

product moment yang dikembangkan oleh Pearson,3 dengan rumus sebagai

berikut:

2 Suharsimi, Op. Cit.,hlm. 316.
3 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 138.



keterangan:

rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment
n =  Sampel
ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y
ΣX = Jumlah seluruh skor
ΣY = Jumlah seluruh skor Y

Pada langkah terakhir pengolahan data adalah menguji keberartian

koofisien korelasi (tingkat signifikansi) dengan menggunakan rumus:

Keterangan:
t = nilai t yang dicari
r2 =  koofisien korelasi
n = banyaknya data

Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan dk n – 2

pada taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 5 %.

Apabila t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan Ha (hipotesis alternatif)

diterima atau dengan kata lain H0 (hipotesis nol) ditolak.




