
30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah

Aliyah Hasanah di Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan

lingkungan motivasi belajar siswa MA Hasanah Pekanbaru dalam  mata

pelajaran fiqih.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 17 dan 18

Mei2014.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MA HasanahPekanbaru yang

beralamatkan di Jalan Cempedak No. 37 Pekanbaru

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswakelas X di MA Hasanah

Pekanbaru

b. Sampel

Peneliti menetapkan sampelnya adalah seluruh siswa kelas X MA Hasanah

yang berjumlah 2 kelas dan total siswanya 77 orang untuk kelas X.
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Pengambilan sampel kelas X ini dengan pertimbanganMateri yang

membutuhkan lingkungan ada di kelas ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket

Salah satu media untuk mengumpulkan data dalam penelitian

pendidikan maupun penelitan sosial yang paling populer digunakan adalah

melalui kuesioner. Kuesioner ini juga sering disebut seabagai angket

dimana dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa macam pertanyaan

yang berhubungan dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan,

disusun, dan disebarkan keresponden untuk memperoleh informasi

dilapangan.1

b. Interview

Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi langsung dari sumbernya.2 Dalam hal ini penulis akan

mewawancarai guru Fiqih sehubungan dengan materi yang membutuhkan

lingkungan sebagai sumber belajar.

c. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan

lokasi penelitian.

1 Sukardi, 2011, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta:
PT. Bumi Aksara, h. 76

2Riduwan, 2011, Dasa-Dasar Statistika, Bandung,: Alfabeta, h. 56
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A. Teknik Analisis Data

Teknik korelasi koefisien kontingensi digunakan apabila dua buah

variabel yang akan dikorelasikan berbentuk kategori (dua kategori atau lebih)

atau merupakan gejala ordinal.

Rumus yang akan digunakan untuk mencari koefisien kontingensi

adalah3:

NX

X
KKC




2

2

/

Dimana C/KK = Koefisien Kontingensi

X2 =Chi Kwadrad

Untuk menghitung koefisien kontingensi terlebih dahulu dihitung

nilai Chi Kwadrad yang diberi Simbol X2 ,dengan rumus:

  


h
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Keterangan : Fo : Frekuensi yang diobservasi atau observed frekuency atau
frekuensi yang diperoleh dalam penelitian.

Fn : Frekuensi teoritik atau teoritik atau teorical frekuency,
atau frekuensi seacara teoritik.

Untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien kontingensi

maka terlebih dahulu harga koefisien kontingensi(C atau KOREKSI)harus

3 Hartono, 2012, Statistik  Untuk  Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 117
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dirubah menjadi Phi (Ф), dengan menggunakan rumus dibawah ini.
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