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BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu Gobang

Kari berlokasi di Kecematan kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. email

: sdn.013pintugobang@yahoo.co.id

3. 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah : (Istijanto, 2005 : 27)

1. Jenis Data

Jenis Data yang dikumpulkan, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud

pernyataan-pernyataan yang sesuai kategori untuk memperoleh

kesimpulan.

b. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung misalnya jumlah guru,

serta data lainnya yang dapat menunjang pokok pembahasan.

2.  Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi bahan analisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari

sumber pertama baik individu atau pun perseorangan seperti hasil

pengisian kuisioner yang disebarkan oleh peneliti pada pihak yang

bersangkutan.
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b. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh atau dikumpul

dari sumber yang telah ada yang berhubungan dengan masalah penulis

bahas yaitu, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu Gobang Kari

Kabupaten Kuantan Singingi berlokasi di Kecematan kuantan Tengah,

Kabupaten Kuantan Singingi, berupa gambaran umum Sekolah, struktur

organisasi Sekolah, jumlah guru, dan data Sekolah Dasar Negeri (SDN)

013 Pintu Gobang Kari yang berkaitan dengan kinerja yang relevan

digunakan sebagai pelengkapan didalam penelitian.

3. 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka digunakan metode

pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Interview

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara

dan tanya jawab secara langsung dengan beberapa bagian yang terkait dan

sejumlah pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

b. Kuisioner

teknik pengumpulan data dengan mengedarkan daftar pertanyaan yang

ditunjukan kepada guru guna mendapatkan data yang lebih baik.

3. 4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru pada Sekolah Dasar Negeri

(SDN) 013 Pintu Gobang Kari. yakni berjumlah  23 orang guru. Sedangkan

metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh, dimana
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jumlah populasi yang ada dapat dijadikan sebagai jumlah keseluruhan sampel,

Sugiyono (2009 : 73), sehingga jumlah ditentukan sebanyak 23 orang.

3. 5. Analisis Data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data

tersebut akan dikelompokkan kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif

yang diproses menggunakan persentase dan scoring. Data yang bersifat kualitatif

akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut

kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Teknik ini menurut Suharsimi

Arikunto(2002) sering disebut dengan teknik Deskriptif kualitatif dengan

Persentase.

Dengan Rumus : P =   F    X 100
N

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah

Ketentuan penilaian kategori jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. Sangat Baik (SB) : (80% - 100%)

b. Baik (B) : (60% - 79%)

c. Kurang Baik (KB) : (40% - 59%)

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, maka dilakukan juga

dengan teknik pengolahan data Scoring. Scoring yaitu mengubah data yang

bersifat kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Dalam penentuan skor ini

digunakan skala likert dengan tiga kategori penilaian, yaitu: Arikunto (2002)
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a. Skor 3 diberikan untuk jawaban Sangat Baik

b. Skor 2 diberikan untuk jawaban Baik

c. Skor 1 diberikan untuk jawaban Kurang Baik

Dengan Rumus  :

1. Jumlah Skor terendah : a X ∑b X ∑ R = N

2. Jumlah Skor tertinggi : a1 X∑b X ∑ R= N

Keterangan :

a. a = Nilai Skor terendah

b. a1 = Nilai skor tertinggi

c. ∑ b = Jumlah pertanyaan

d. ∑ R = Jumlah Responden


