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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dengan tringulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian kulaitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
17

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Bandar Sei Kijang Kabupaten 

Pelalawan dengan pertimbangan peneliti sudah melakukan observasi awal dan 

tertarik untuk meneliti di SMAN 1 Bandar sei Kijang. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan juni 2018. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian yaitu siswa SMAN 1 Bandar Sei Kijang Kabupaten 

Pelalawan 

2. Objek Penelitian yaitu pengawasan orang tua dalam penggunaan uang 

saku siswa. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Bandar Sei 

Kijang yang berjumlah 265 orang. 

2. Arikunto menyatakan, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat 

di ambil antara 10-15% atau 20-25%, atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari: kemampuan penelitian dilihat dari waktu dan tenaga sempit 

luas wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut 

sedikitnya data, besar kecilnya yang ditanggung peneliti.
18

 Sehubungan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menetapkan sampel yang diambil 

adalah 15% dari jumlah populasi, jadi sampel berjumlah 40orang dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu peneliti 

mengambil sampel kelas 2 saja dengan alasan untuk mempermudah 

peneliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data 

peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah 

1. 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 
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respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orangtua mengenai 

bagaimana upaya orangtua dalam mengawasi penggunaan uang saku 

anaknya. 

2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada 

siswa untuk mendapatkkan data tentang pengawasan orangtua terhadap 

penggunaan uang saku. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

bersifat dokumen dari pihak sekolah, dalam bentuk arsip-arsip seperti keadaan 

guru-guru, siswa, sarana dan prasarana. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil angket  akan dikategorikan dan diberi 

nilai – nilai dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1) Kategori sangat setuju/selalu   : 5 

2) Kategori setuju/sering    : 4 

3) Kategori kurang setuju/kadang-kadang : 3 

4) Kategori tidak setuju/jarang   : 2 

5) Kategori sangat tidak setuju/tidak pernah : 1
19
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Pengkategorian ini selanjutnya diolah untuk melihat besarnya 

presentase jawaban responden dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100 

Keterangan: P = Presentase 

F = frekuansi 

N = Jumlah Sampel 

Hasil pengolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan 

kedalam klasifikasi sebagai berikut: 

1. Sangat baik/sangat penting : 81% -100% 

2. Baik/penting   :61% - 80% 

3. Cukup baik/penting  :41% - 60% 

4. Kurang baik/kurang penting :21% - 40% 

5. Tidak baik/tidak penting :0% - 20%
20

 

Untuk mengetahui kesimpulan data kuantitatif dapat menggunakan rumus: 

%100
 f

fk
fk rel  

Keterangan: 

relfk  = frekuensi kumulatif relatif 

Fk = frekuensi kumulatif 

 f = Frekuensi total.
21
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