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Sebagai Langkah aval yang harus dltempuh dalam

suatu pene).itian adarah menentukan obyek penelitian'

Dalam hal i-ni Prof ' DR ' Sutrisno Hadi MA ' menyatakan

bahwa :

Tidalc ada suatu pene1itian tanpa obyek' sebab itu
wajar "*trri 

btia menetapkan- cbyek atau pokok

persoatli-- rrrenj adi langkah valg pertama. Penetapan

obyektidakhanya-beraiti-memberiisidan
meletakkarr arah untuk kegiatan-kegiatan dalam

penyel enggaraan "t""'1" 
refearch' tetapi ttdak

kurung pentingnya adalah dalam banyak ha1 obyek
mendii.te'k;;-. fteloaologl tertentu vanE nn""":l1t
dipanclang paling, cocok"untuk memecahkan persoal

DengarrrjernikianJel.aslahbahwa'menentukanobyek

sangat eraL lcaltannya dengarr metoclologt )'alnnya ' serta

l.kut menentukan dalam peng8unaan selanjutnya'

A. Populasi dan SanPel

Obyek dari suatu penelitlan yarrg sering terjadi

dalam claerah yanB luas , sehingga seorang peneL l-ti

sering mendapat' kesulltan dalam melaksanakan

penelit.{Bnny6. Obyek yang luas itu biasanya tlisebut

popul asi serJang bagian-bagiannya adalah sampel '

lProf . DR. Sutrisrro Hadi, !!s--t*qdglog::L Researgb-L '
Ancli Of f set, Yogyakarta , 1989 ' ha1 " I '
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mengemukakan:.,sebagianindlvtduyanBdiselidikiltu

disebut sampel sedangkan semua individu untuk siapa-

siapakenyataarr-kenyataanyangdlpe:.olehdarisampel

itu perr,Xek digeneralisaslkan disebut populasl atau

universe.2

Menurut, Drs. Mardalls dalam buku "Metode

penelitiansuatupendekatanpropoBal"'bahwayang

dimaksu,J popul-asJ. adalah "semua j.ndlvldu yang menJadl

sumber pengambilan samPel"' 3

Populasiadalahkeseluruhansubyekpeneliti.an.

Jadiyan8dimaksudpopulasiadalahsejumlahkasusyanB

memenuhj- kriteria-krlteria yang dltentukan penellti,

kasus tersebut dapat berupa orang, perlstiwa, blnatsn8

clan lain-l-ain. 4

Berangkat dari pendapat dt ates' dapetl"ah

dlpahamtbahwapopul.asimerupakanindividu-individu
ataukese.l.uruhansubyekyangakanditelltidalamsuatu
penelJ.tlan. Dan yanB dtjadlkan populasi dalam

penel-itian ini adalah slswa-siswi Madrasah lbtidatyah

Banu Hasyirn Janti Waru Sldoarj o , yang se1'uruhnya

2rnrd. , ha1. lo.
3D.s. MardaliS, Metode penelitian suatu Pendekatan

Proposal, 1"989 , haL . 53 '
4Suharsimi Arikunto,

Cipta, Jakarta, 1996, ha1'
Prosedur Penelitian, Rineka

1.04.
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berjumlah S4 siswa, yang terbagi dalam 6 kelas' Jadl

jumlah populasi clalam penelitian ini adalah 84 siswa'

MenurutsutrarsimiArikunto,bilamanasubyekdan

populasi kurang dari 100 maka dapat diambil semua

mengingat jumlah populasi yang kurang dari 100' dan

berdasarkan pend.apat di atas, maka penulis mengambil

seluruh populasl sebagal sasaran penelitl-an, sehingga

penelitian bukan peneLiti sampel ' akan tetapi

penel,itian PoPrrlasi''

B. Jenl-s DaLa dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dlperlukan dalam penel"ltian int

dapat digabtrngkan menjadi dua jenis' yaitu Cata

kualitatif<lankuantltatif.Datakuantitatlfada].ah

data yang mudah di hitung secara sederhana'

sedangkandatakualltatifadalahdataygnStldak

dapat- diukur dengan alat pengukur yang sederhana '

juga tidak ctapat diukur dengan mudah '

Sejal.an dengan uraian di atas' Sutrlsno Hadi

mengatakan bahwa j eni s clat"a yang dapat rliukur

secara Langsung atau lebih tepatnya dapat dihltung

aclalah data kuantitatif ' 
5

5prof. DR. Sutrisno, or'cit', hal' 3L'
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2. Sumber Data

Yang tlimaksud dengan sumber data del-am

penelit"ian adalah subyek darl mana dapat diperoleh '

Sumtrerdatadapatdlsebutjugaresponden'yait'u

orang yang rnenjawab pertanyaan peneliti baik lisan

maupun tuli"un' 6

Setlangkan sumber data utema dalam penelitian

adaLah kata-kata dan tindakan ' Ha1 ini bukan

berarti manafi'kan atau meniadakan sumber data

selairr utama. T

Jadi yang dimaksud sumber data adalah sumber

darimanadatadikumpulkan,datainidapatberupa
kata'-katabenda,gerakatauprosessesuatu'dlmana

dianEara yan$ satu dengan yang lein saling

melengkapi - Atlapun sumber data dalam penel j-tian ini

adalah sisva Madrasah Ibtidaiyah tsanu Hasyim

beserta orang tuanya'

Dilihat dari cara memperolehnya sumber data

dibedakan menjadi dua Yaltu :

a. Sumber data Prlmer

Yaitudata-drrtayangdlperolehdartpthakysnS

dj-tetiti seeara langsung' Dalam hal lni yang

6Suharsimi Aril':unto, .Qp-'Ctt ' ' hal ' 102 '

?Dr. Lexy .I. Moleong MA' ' M'gtodologf -Penelf tia!
Kualitatif , ra"rn""ja Rosaatu.J", aandur'.g, 1995 ' hal ' 112 '
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mel"rjaCj sumber data prlmer adalah slswa Madrasah

Ibtidaiyah beserta orang cuanya'

b. Sumber data sekunder

Yaitutlatayangdllnformasikan,diterbitkanetau

dipubtikasiken oleh pthak lain yan8 bukan

merupakan sasaran penelitiannya, dalam hal ini

aclalah kepala sekolah, dan personalla sekolah

lainrrya, perpustakaan sebagal sumber literatur'

doku.mentasi dan lalnnYa'

C. Tekni.k PengumPulan Data

Urrtuk memperoleh data yang diperlukan'

memungki.nkan dan menyakinkan, maka diperlukan metode-

metodepengumpulandata'metode-metodetersebut

adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pendekatan secara

sistematis atas fenomena-fenomena yanB diselidikl.S

Dalammetodeinimerupakansuatupendekatanatau

teknik untuk mengamati secara langsung terhadap

obyek penel-itian. Untuk melakukan metode ini

seorang peneliti bl'asanya melengkapi dengan blanko

atau forraat tertentu sesuai dengan masalahnya' jedi

Bsrrt.isno HadL, 0n.9l t .., haL. 34.



58

di sinj- seoranB peneliti harus mengamati secara

langsung obyek yang d.iteliti, pengamatan Langsung

ini blasanya berupa kegiatan, melihat, mendengar

atau keg,iatan dengan alat indra lainnya '

Adapun data yang diperoleh dengan metode inl adaLah

data tentang :

Keadaan guru dan personalia lainnya di Madrasah

Ibtidaiyatr Banu HasYlm

- Keaclaan siswa Madrasah Ibtidalyah Banu Hasyim

Jant.i Waru Sidoarjo.

sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Banu

Hasyim.

2 . tlasane-ara ( intervlew )

Yang climaksr:d dengan metode wawancara adalah suatu

cara pengumpul-an data dengan jalan mengajuksn

pertanyaan Lisan kepada sumber data dan sumber data

juga memberikan jawaban secara lisan pula'

sedang menurut sutrisno Hadi yaitu suatu proses

tanyajawebyangdigunakanlangsungTerhadapobyek
penel.itian. Metode ini digunakan untuk mengetahul

tanggapan, pandangan keyakinan, motifasi' perasaan

serta proyeksi seseorang.9

9sutrisno Hadi, .Ibid. , Hal. L92 '
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Adapurr fungsi interview disebutkan dalam buku

metodologi research sebagai berikut :

'rlnterview dapat dlpandang sebagai metode
peireu*p"run d;t;- dengan Jalan- tanya jawab sepihak
a;;;;"^ dikerjakan dengan sistimatis dan

berlandaskan 
- liepa.ta tujuan penyelidikan. Pada

umumnya dua o""rig atau lebih hadir secara fisik
dalam proses 

- 
tanla jawab itu, dan masi'ng-maging

pihak dapat ,nuttggl."kan ,traluran-saluran komur ikasl
iecara. r*ajar dan lancar' "'

Penggunaan metode inl dilakukan untuk mengungkapkan

secaru JeLas darl data yang tidak lengkap dari

angket yang teLah diedarkan' Sehingga dengan

demikian ke<ludukan metode interview adalah sebagai

berikut :

- SebagaJ. metode pembantu untuk melengkapi

keterangan-keterangan yang belum diperoleh dari

angket.

Sebagai usaha untuk memPeroleh

keterangan Pendahuluan sebel"um

dilakukan.

Metodeinipenul"isgunakanuntukmemperol.ehdata

tenta[g PreGtasi belajar mata pelajaran aqidah

akhlak. siswa MI Banu HasYim'

keterangan-

penel-itlan

lotuict. , haL. 193 .
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3. Angket

Menur:r:r. Sanapial:r Fai sal metorie angket yai l-il rneLode

pengumpulan Cata dengan carrr mernbagikan daf tar

perLan!'aan irntuk cliisi- d1n clikembi':-l'ikat.r atau
11

c1-ii:'sat-, rlibavr:ilt p€fi$ai*issJIi perleliti ' "

]ei:-i:;angketyit;igcligunaitanariaLalrittitis;angket"

pi i i han . i'er tanyaan ciia;ukat'r l:eparla t esponden

riengao a-lternalil' jawaban piLihan' Ad;ipilr: el'asafi

i:,n1j peI-rul-js atatt penelitj- -iintul" mernr:clatrka'r:

pengklasifikasian Penelitian' Sedengltan bagi

respanden untttk memudahkan rnenjawab pertanyaan yang

di,a j ukan.

Dengan iuetorle ini data

ten cang ketel' adanan

kedi s iP t i nan/ke Lekunan

yang hendak diPeroleh adal'ah

orang tua yang meliputi

, tingkah laku/akhl-ak '

Ii{rl.',ilrireri ta S 1

','16,i.ir,'1€ ctokumen'i-asi ;'rclaiali meiocle pengri:1ii1:lan dai:'e

:,,.-i:ig di]akukgn dengan Citrfi il.l€i.lCafj. ci;rta niengetla.i.

seriu.j,.l.til hatr at- iJu var iabel , YanB bert;;la cat"at.an '

'lr:anskrip, rnajalan ' pra$es"Li. ' n':tu'i'en i'41)at ' ilrin

l..ijn sebagainYa'12

I 1 
D r = 

. S an'ai.r .i *h F a i s a i, D!-Ugf:4q !l4filf'.!r"'1,9. !!911311s t1'1

Sqglei-, Usi,iha Nasi'3nai, $r:rabaya ' 19S1' hai ' ; '

12st''tr;'r:simi Ari'kunt-o' Q-p-t'-$-1-t-'' tral' Lti?'

I

I
,
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Yangdimakstrdmetodedokumentasidisiniadalah

teknik pengtlnpulan data dengan mencatat dari

dokurnerr-doktrmen yang ada di Madrasah Ibtidaiyah

BanuHasyimyangbertalianeratdengansituasidan

latar l.lelakang obyek penelltian yang melLputi :

Se-iarah berdirinya Madrasah lbtidaivah Banu

Hasyim.

Letak geografis sekolah'

Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah'

Kearlaarr gllru, karyawan dan sisr*a Madrasah

Ibticiaiyah Banu Hasyim dan lain-1'ain'

D. Tekntk ArralLsa llata

Arraiisadat'aadalalrnterupakanbag,larrdarisustu

peneliti.an yang memllikl peranan amat penting' karena

analisa clata meNbatasi penemuan-penemuan sehingga data

yang dtperoleh akarr menjadi teratur dengan tersusun

raPi.

Ad.aPun teknik pengolahan data yang dipergunakan

adalahteknikanall.slsstatistik,yaittrmenggunakan
angka-angka nyata yang nantin:'a akan dianatlsis '

dengan memakai rumus produck moment' sebagai berikut :

N:XY (:x) (tY)
='xy

J (NrX2 (f,X) 2 nry, _ (Ey)r)
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Keterangan :

r*y : Koefisien korelasi yang dicari -

X : Nilai keteladanan orang tua.

Y : Nilai prestasl belajar aqidah akhLak.

n : Jurnlah resPonden.

'i

". !1'




