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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Untuk memenuhi kebutuhan penulisan, maka penulis mengambil obyek

penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Pelalawan dan

Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan Provinsi Riau.

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

Kegiatan Waktu Penelitian
Rencana penelitian 01 januari 2014 s.d 31 januari 2014

Penelitian 07 Maret 2014 s.d 17 Maret 2014

Hasil penelitian 24 Maret 2014

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian  ditarik kesimpulan. Jadi

yang dimaksud dengan populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek yang akan

diteliti dalam penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian

ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 1 orang, Kepala

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah 1 orang, tenaga pendidik sebanyak

30 orang, tata usaha sebanyak 2 orang dan siswa kelas III (tiga) Madrasah

Tsanawiyah Al-qasimiyah sebanyak 50 orang.



36

3.2.2 Sampel

Menurut Dr.Prasetya Irawan (2004:73) sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi yang dimaksud dengan

sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk dijadilkan

responden dalam penelitian.

Untuk pengambilan sampel Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Pelalawan, kepalah sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah, tenaga pendidik

dan tata usaha penulis menggunakan teknik sensus, dimana semua anggota

populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil.

Adapun pengambilan sampel dari siswa/i Madrasah Tsanawiyah Al-

qasimiyah penulis menggunakan teknik Purposive sampling. Menurut Suharsimi

Arikunto, Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu (2002: 139-140).

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis mengambil sampel dari siswa/i

kelas III sebanyak 10 orang dari dua (2) lokal, dimana setiap lokalnya penulis

mengambil 5 orang untuk dijadikan sampel.

Jadi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-

qasimiyah, 30 Orang Tenaga Pengajar, 2 Orang Tata Usaha dan 10 Orang Siswa/i

Kelas III Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah. Untuk lebih jelasnya, penetapan

jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:
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Tabel 3.5 Penempatan Populasi Dan Sampel Penelitian

No Responden Populasi Sampel

1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 1 1

2 Kepala Sekolah 1 1

3 Tenaga Pendidik 30 30

4 Tata Usaha 2 2

5 Siswa/i 50 10

Jumlah 84 44

Sumber: Data Olahan 2014

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan adalah data dari seseorang atau kelompok orang

yang manjadi subyek peneliti atau responden. Untuk sumber datanya adalah :

1. Data Primer, yaitu data pokok yang di peroleh saat melakukan

penelitian dari responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan

penelitian.

2. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung melalui

media perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, data

sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal,

penelitian terdahulu serta literatur lain.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Wawancara atau Interview

Menurut Cholid Narbuko (2010:83) Wawancara adalah proses

tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua
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orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Angket atau Kuesioner

Menurut Sugiyono (2010:162) Kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diisi sesuai

dengan alternative jawabaan yang telah di sediakan. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti ingin

mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan apa yang

diinginkan peneliti dari responden.

3. Observasi atau Pengamatan Langsung

Menurut Mardalis (2008:63) Observasi merupakan hasil perbuatan

jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu

rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja

dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis

dengan jalan mengamati langsung dan mencatat. Dengan kata lain

observasi adalah suatu kegiatan penelitian yang  langsung melakukan

pengamatan kelapangan untuk mendapat data yang berhubungan

dengan penelitian.
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3.5 METODE ANALISIS DATA

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2010:11) data Kualitatif adalah data yang dinyatakan

dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedangkan penelitian Deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel lain.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan memakai teknik sekala likert.

Riduwan (2003: 38), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang penomena sosial. Berdasarkan

metode panelitian yang telah dikemukakan, maka data informasi yang diperoleh

akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya, diberi nilai

persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya

sebagai berikut: = × 100%
Keterangan :

P = Persentasi

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Peranan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, keseluruhan
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indikator yang telah diajukan kepada responden diukur menggunakan teknik

pengukuran menurut Arikunto (dalam Rahmad Kaulada, 2012: 69) :

1. 76% - 100% tergolong baik/ maksimal

2. 56% - 75% tergolong cukup baik

3. 40% - 55% tergolong kurang baik/ tidak maksimal

4. 40% - kebawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal.

Adapun langka-langka yang dilakukan dalam pengelohan data mengenai

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah

Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau adalah:

1. Menyebarkan angket kepada responden.

2. Wawancara dengan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan

guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah.

3. Angket dikumpulkan dan diklasfikasi.

4. Data yang telah diklasfikasi dimasukkan kedalam tabel.

5. Dihitung menggunakan persentase.

6. Mengambil suatu kesimpulan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dalam hasil penelitian ini

mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan

Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan Provinsi Riau.


