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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Panti

Asuhan Putri Aisyiyah Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelian ini adalah panti asuhan. Sedangkan

menjadi objek penelitian ini adalah efektivitas bimbingan konseling islam bagi

remaja di panti asuhan putri aisyiyah Bangkinang.

C. Populasi dan Sampel

1. Popolasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/sabjek

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditari kesimpulannya1 Jadi populasi

dari penelitian ini adalah remaja panti asuhan aisyiyah bangkinang yang

terdiri dari 63 orang

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang

mewakili suatu populasi. Yang menjadi sampel adalah anak asuh sebanyak

23 orang.

1 Sangadji dan Sopia, 2010, h. 65.



26

Penelitian ini menggunakan yang disebut berposive sampling yaitu

pengambilan sampel berdasarkan tujuan 2

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah :

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari perneliti baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Teknik

observasi ini digunakan untuk mengamati efektivitas bimbingan konseling

islam bagi remaja di panti asuhan putri aisyiyah Bangkinang.3

b. Angket

Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berbentuk

pengumpulan pertanyaan-pertanyaan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang

diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan

terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langka selanjutnya,

penulisakan menganalisa data tersebut, kemudian data yang ada kan dibagi

menjadi dua kelompok yaitu data yang kualitatif yang digambarkan dalam

2 S. Margono, 2007, h. 128
3 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta 2006,

h. 186
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bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif yaitu dalam bentuk

angka-angka yang dipersentasekan, selanjutnya dtransfortasikan atau diubah

dalam bentuk kata-kata, setelah mendapat hasil akhir akan dikuatitatifkan

kembali, teknik ini dikenal dengan istilah deskriptif kuantitatif persentase4

Anas (1987:43) Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut:

P = 	 	100 ∶ 5
Keteranagan :

P = Frekuensi yang sedang dicari persentase.

F = Jarak frekuensi atau banyaknya individu.

N = Angka persentase.5

Tabel 3. 1
Kriteria Item Penialaian

Kriteria Item Penilaian
Besarnya Nilai Interpretasi

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Sangat Baik
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup Baik
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Kurang Baik
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Tidak Baik
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat Tidak Baik

4 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
ha 208

5 .Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
h. 313


