
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya

Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit

Raya Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah disiplin kerja guru

mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian. 1 Populasi pada penelitian ini adalah 3 guru mata pelajaran Akidah Akhlak dan

seluruh siswa kelas VIIA, VIIIA dan IXA di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya

Pekanbaru yang berjumlah 101 siswa2.  Dalam pengambilan sampel, jika populasinya kurang

dari 100 orang, maka sampel lebih baik diambil semuanya (total sampling) sehingga

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115
2 Dokumentasi MTS N Bukit Raya Pekanbaru



penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah populasinya besar , maka

sampel dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25 %.3 Dengan demikian sampel dalam

penelitian ini, maka peneliti menetapkan 25% dari populasi untuk dijadikan sampel. Oleh karena

itu yang menjadi sampel adalah sebanyak 26 orang siswa.

Pengambilan sampel digunakan teknik random sampling yaitu pengambilan sampel

secara acak. Jadi sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 26 siswa dan 3 orang guru mata

pelajaran Akidah Akhlak.

D. Teknik pengumpulan data

1. Angket

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai disiplin kerja guru mata pelajaran

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Pekanbaru. Semua pernyataan

dalam angket di sajikan dalam bentuk skala Likert yang di sesuaikan dengan pertanyaan dan

di tambah dengan pertanyaan tertutup, artinya di berikan kepada responden untuk

menjawabnya seperti berikut:

1) Sangat Sering (SS) diberi skor 4

2) Sering (SR) diberi skor 3

3) Jarang (JR) diberi skor 2

4) Tidak Pernah (TP) diberi skor 1

2. Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari guru mata pelajaran Akidah Akhlak

yang dilakukan melalui wawancara langsung guna memperkuat data penelitian.

3. Dokumentasi

3 Suharsimi Arikunto, op. cit, hlm. 120



Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa dari nilai raport

terakhir, keadaan tempat penelitian yaitu MTs N Bukit Raya Pekanbaru yang merupakan

konsep pendukung disiplin kerja guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs N Bukit

Raya Pekanbaru.

E. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul.

Kemudian teknik analisis korelasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi

Product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini termasuk teknik statistik

parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya data

dipilih secara acak (random) dan datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola

linier dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama.

Rumus Pearson: 4
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Keterangan:

rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment

n = Sampel

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

ΣX = Jumlah seluruh skor X

ΣY = Jumlah seluruh skor Y

Pada langkah terakhir pengolahan data adalah menguji koofisien korelasi (tingkat

signifikansi) dengan menggunakan rumus:

4 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 148

21

2

r

nr
t








Keterangan:

t  = nilai t  yang dicari

r2 = koofisien korelasi

n  = banyaknya data.

Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan n – 2 pada taraf atau

tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 95 %. Apabila t hitung > t tabel, maka

dapat disimpulkan hipotesis diterima atau dengan kata lain hipotesis nol ditolak. Untuk melihat

besarnya hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam terlihat dari

koefisien determinasi dengan rumus: KD = r2 x 100. Sedangkan memberikan interpretasi

besarnya hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, yaitu

berpedoman pada pendapat Sugiyono sebagai berikut:

Kurang dari 0,20 : Hubungan dianggap tidak ada

Antara 0,20-0,40 : Hubungan ada tetapi rendah

Antara 0,41-0,70 : Hubungan cukup

Antara 0,71-0,91 : Hubungan tinggi

Antara 0,91-1,00 : Hubungan sangat tinggi.5

Setelah data terkumpul melalui angket, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus

persentase.6
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Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

5 Ibid
6Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 43



P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka dilakukan

pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu baik, cukup, kurang baik dan tidak baik. Adapun

kriteria persentase tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Apabila persentase antara 76% - 100% dikatakan “Baik”

b. Apabila persentase antara 56% - 75% dikatakan “Cukup Baik”

c. Apabila persentase antara 40% - 55% dikatakan “kurang baik”

d. Apabila persentase kurang dari 0 - 39% dikatakan “tidak baik”.7

7 Suharsimi Arikonto, Loc. Cit


