
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian di MTs Negeri Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

MTs Negeri Padang mutung terletak di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar. Jarak

Madrasah dengan kota Kecamatan sekitar 6 km dan dari ibu kota Kabupaten sekitar 18 km.

Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai 23 September 2014.

B.  Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah kepala Madrasah dan wakil kepala Madrasah bidang kesiswaan

dengan subjek pendukung adalah pengurus inti OSIS dan wali kelas. Sedangkan objek dalam

penelitian ini adalah Implementasi tugas wakil kepala Madrasah urusan kesiswaan.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wakil kepala Madrasah

bidang kesiswaan, kepala Madrasah, pengurus inti OSIS dan wali kelas di MTs Negeri

Padang Mutung. Populasi dari penelitian ini adalah “keseluruhan subjek penelitian”1 Karena

populasi kurang dari 100 maka sampel adalah seluruh populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Alat Pengumpulan Data

Alat untuk mengumpulkan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah

dengan melakukan :

1 Arikunto, ”Prosedur Penelitian,” (Jakarta, Rineka Cipta, 2993), h. 102
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a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan proses dialog atau tanya jawab secara langsung kepada subjek

yaitu kepala Madrasah, wakil kepala Madrasah urusan kesiswaan di MTs Negeri

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yakni dengan memberikan

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada objek (kepala madrasah, wakil kepala

Madrasah urusan kesiswaan) dengan menyiapkan pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang deskriptif

Madrasah, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen Madrasah, terutama

notulen rapat dan kondisi Madrasah baik berupa data tenaga pendidik dan

kependidikan, keadaan sarana dan prasarana Madrasah dan juga data-data tentang

implementasi tugas wakil kepala Madrasah urusan kesiswaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah dengan penganalisaan secara deskriptif terhadap

Implementasi tugas wakil kepala Madrasah urusan kesiswaan di MTs Negeri Padang

Mutung. Menurut Sudjana yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah usaha

melukiskan dan menganalisis kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik

kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar.2 Data yang diperoleh

dikumpulkan dan dikelompokkan, diseleksi sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab.

Selanjutnya data tersebut diproses dan dianalisis agar data yang diperoleh dapat diolah

menjadi data yang akurat. Menganalisis data merupakan tahap pertama yang sangat penting

dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan, dengan tahap inilah dapat menemukan

2 Nana Sudjana, ”Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,” (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h
57.



jawaban-jawaban terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Karena

penelitian ini bersifat deskriftif maka teknik yang digunakan adalah deskiriftif dengan

pemaparan temuan penomena-penomena yang ada dilapangan secara ril.

Penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena-

fenomena, yang sebenarnya terjadi di Madrasah yang penulis teliti. Maka, beberapa deskripsi

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada

penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang membiarkan permasalahan-

permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interprestasi. Data dihimpun

dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam kontek yang medetail disertai

dengan catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-

catatan.3 Penelitian ini tidak menggunakan rumus. Adapun cara mengukurnya dengan

menarik kesimpulan dari implementasi kinerja wakil kepala Madrasah dalam bidang

kesiswaan yang telah ditetapkan.

3 Sugiono, “Metode Penelitian Administrasi” (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 11.


