
BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian.

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2013 sampai dengan penelitian

ini dianggap selesai yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013. Adapun penelitian

ini dilakukan di SMAN.N 01 Tandun. Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa SMA.N 01 Tandun. Sedangkan yang

menjadi obyek adalah kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX di SMA.N 01 Tandun

Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 180 orang. Mengingat populasi

dalam penelitian ini terlalu besar maka peneliti akan melakukan pengambilan

sampel.  Jika dihitung rumus	p = 	X	100%
x100% = 27 dan hasil pengambilan sampel adalah sebanyak 50 orang

siswa. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Rondom

Sampling artinya jumlah populasi yang diteliti memiliki anggota/ unsur yang

tidak homogen dan berstrata secara proporsional.



4. Teknik Pengambilan Data

a. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur

dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga

cocok digunaka bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim

melalui pos atau internet.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau

kecil.1

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar maupun elektronik, sesuai dengan bahan yang relevan dengan

objek penelitian.

1 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: CV. Alfabeta, 2007, h. 157-162



5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui korelasi keaktifan mengikuti kegiatan

keagamaan dan motivasi belajar agama Islam Siswa Sekolah Menengah Atas.

N 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu maka data yang telah dikumpulkan

dianalisa secara statistik dengan menggunakan teknik korelasi prodect

moment.

Teknik analisis korelasi person Product momen termasuk tenik

statistic parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan

persyaratan tertentu. Misalnya: data dipilih secara acak (random); datanya

berdistribusi normal; data yang dihubungkan berpola linier; dan data yang

dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai denan subjek yang

sama. Kalau salah satu tidak tepenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi

tidak dapat dilakukan.

Analisis korelasi person product moment (PPM) suatu analisis

yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi fariabel

bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent).2

Rumusnya adalah:

= 	 ∑ − ∑ ∑∑ − ∑ .∑ − ∑

2Riduan Dan Sunarto, Pengantar Statistik, Bandung, Albeta, 2011. H. 84



= Koeisien sorelasi prodact moment

= Skor butir tiap subyek

		 = Skor total subyek

	 = Jumlah subyek

Korelasi person product momen dilambangkan (r) dengan

ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 < r + 1). Apabila nilai r = -1 artinya

korelasinya negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti

korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan

tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0, 80 – 1, 000
0, 60 – 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199

Sangat kuat
Kuat
Cukup kuat
Rendah
Sangat rendah

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan fariabel X terhadap

Y dapat ditentukan dengan Rumus koefisien diterminan sebagai berikut.

KP = x 100%

Dimana : KP= Nilai Koefisien Diterminan

r = Nilai Koefisien Korelasi



6. Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan skala.

Skala tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model skala likert

yang telah dimodifikasi. Adapun kategori jawaban untuk skala kegiatan

keagamaan dan motivasi belajar agama islam sebagai berikut.

TABEL III.1

PEMBERIAN SKOR PADA PILIHAN JAWABAN

AKTIVITAS KEAGAMAAN DENGAN MOTIVASI BELAJAR

AGAMA ISLAM

No
Pernyataan

Jawaban Nilai

1 SL 3
2 K 2

3 TP 1

Keterangan:

SL = Selalu

K = kadang-kadang

TP = Tidak perna



2. Uji Validitas

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni

mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan

program SPSS 16.0 for windows. Suatu instrument dikatakan valid jika

r hitung > r tabel. Adapaun nilai r tabel dapat diperoleh dengan

persamaan:

r tabel = n-2 = 50 -2

= 48

=0,279

Adapun nilai r hitung berdasarkan hasil pengolahan sebagai berikut

TABEL III. 2

HASIL ANALISIS VALIDITAS KEGIATAN KEAGAMAAN

Butir Pertanyaan r hitung r table Keterangan

1 .466 0,279 Valid

2 .468 0,279 Valid

3 .380 0,279 Valid

4 .592 0,279 Valid

5 .731 0,279 Valid

6 .589 0,279 Valid

7 .531 0,279 Valid

8 .320 0,279 Valid

9 .575 0,279 Valid

10 .323 0,279 Valid

11 .355 0,279 Valid

12 .341 0,279 Valid

13 .448 0,279 Valid

14 .577 0,279 Valid



Dari empat belas pertanyaan pada variable kegiatan

keagamaan bahwa pertanyaan yang valid berjumlah 14 pertanyaandan

yang tidak valid berjumlah 0.Untuk butir 1 hasilnya sebesar 0.466>

0.279 r tabel, untuk butir 2 hasilnya sebesar 0.468>  0.279 r tabel, untuk

butir 3 hasilnya sebesar 0.380>  0.279 r tabel, untuk butir 4 hasilnya

sebesar 0.592>  0.279 r tabel, untuk butir 5 hasilnya sebesar 0.731>

0.279 r tabel, untuk butir 6 hasilnya sebesar 0.589>  0.279 r tabel, untuk

butir 7 hasilnya sebesar 0.531>0.279 r tabel,  untuk butir 8 hasilnya

sebesar 0.320>  0.279 r tabel, untuk butir 9 hasilnya sebesar 0.575 >

0.279 r tabel,  untuk butir 10 hasilnya sebesar 0.323>  0.279 r tabel,

untuk butir 11 hasilnya sebesar 0.355>  0.279 r tabel, untuk butir 12

hasilnya sebesar 0.341>  0.279 r table., untuk butir 13 hasilnya sebesar

0.448>  0.279 r tabel, untuk butir 14 hasilnya sebesar 0.577>  0.279 r

table.



TABEL III. 3

HASIL ANALISIS VALIDITAS MOTIVASI BELAJAR

S

Sebelas Pertanyaan dalam variable motivasi belajar bahwa

pertanyaan yang valid berjumlah 12 pertanyaan dan yang tidak valid 0.

Untuk butir 15 hasilnya sebesar 0.592>  0.279 r tabel, untuk butir 16

hasilnya sebesar 0.746> 0.279 r tabel, untuk butir 17hasilnya sebesar

0.513> 0.279 r tabel, untuk butir 18 hasilnya sebesar 0.520> 0.279 r

tabel, untuk butir 19 hasilnya sebesar 0.360> 0.279 r tabel, untuk butir

20 hasilnya sebesar 0.345> 0.279 r tabel, untuk butir 21 hasilnya

sebesar 0.463> 0.279 r tabel, untuk butir 22 hasilnya sebesar 0.587>

0.279 r tabel, untuk butir 23 hasilnya sebesar 0.410> 0.279 r tabel,

untuk butir 24 hasilnya sebesar 0.350 > 0.279 r tabel, untuk butir 25

hasilnya sebesar 0.602> 0.279 r tabel.

Butir
Pertanyaan r hitung

r table Keterangan

15 .592 0,279 Valid

16 .746 0,279 Valid

17 .513 0,279 Valid

18 .520 0,279 Valid

19 .360 0,279 Valid

20 .345 0,279 Valid

21 .463 0,279 Valid

22 .587 0,279 Valid

23 .410 0,279 Valid

24 .350 0,279 Valid

25 .602 0,279 Valid




