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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2013 dengan laporan akhir

penelitian pada bulan April 2014. Lokasi penelitian berada di Jalan Tan Malaka

No. 171 Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan

Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.7 : Jadwal Penelitian

Rencana Penelitian : November 2013

Penelitian Laporan : Januari 2014

Penulisan Laporan : Februari-Maret 2014

Laporan Akhir Penelitian : April 2014

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif bersifat deskriptif

yakni data berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan

lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan di

lokasi penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat

daftar pertanyaan), dokumen dan observasi.
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua (instansi

terkait) yang berupa catatan, arsip, laporan-laporan, literatur maupun

keterangan lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data

melalui:

1. Wawancara atau Interview

Menurut Cholid Narbuko (2010:83) wawancara adalah proses

tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.

2. Angket atau Kuesioner

Menurut Sugiono (2007:162) kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yangb efisien apabila

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang

bisa diharapkan 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

ransangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan

sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis
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dengan jalan mengamati langsung dan mencatat. Dengan kata lain

observasi adalah suatu kegiatan penelitian yang  langsung melakukan

pengamatan ke lapangan untuk mendapat data yang berhubungan dengan

penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

(Arikunto, 2010:173).

Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala

sekolah SLB Al-Azra’iyah 1 orang, seluruh guru di Sekolah Luar Biasa

Al-Azra’iyah Tabek Panjang 4 orang, bagian tata usaha 1 orang, orang tua

siswa SLB Al-Azra’iyah 31 orang dan Key Informan atau informasi kunci

sebanyak 3 orang.

Key Informan adalah seseorang yang mengetahui informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian dan yang bersangkutan harus

mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, dalam

Fitrahdani, 2013:23).
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3.4.2 Sampel

Sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Sampel dilakukan bila populasi besar dan penelitian

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan sampel

menurut Mardalis (2008:55) adalah sebagian dari seluruh individu yang

menjadi objek penelitian.

Pengambilan sampel dari pihak sekolah, pihak orang tua/wali murid

dan pihak Key Informan menggunakan teknik sensus, dimana semua

anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah

populasi relatif kecil.

Jumlah sampel dari Key Informan adalah sebanyak 3 orang. Key

Informan diambil dari pengurus yayasan yang terdiri dari Ketua Yayasan,

Sekretaris, dan Bendahara.

Tabel 3.8 : Data Populasi dan Sampel di SLB Al-Azra’iyah

No Responden Populasi Sampel

1 Kepala Sekolah 1 1

2 Guru 4 4

3 Tata Usaha 1 1

4 Orang Tua/Wali Murid 31 31

5 Pengurus Yayasan/Key Informan 3 3

Jumlah 40 40
Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2014
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Dari Tabel 3.8 dapat diketahui responden dalam penelitian ini adalah

Kepala Sekolah SLB AL-Azra’iyah Tabek Panjang 1 orang, guru 4 orang, bagian

tata usaha 1 orang, orang tua siswa 31 orang dan pengurus yayasan sebagai key

informan 3 orang. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, penulis

menggunakan dengan teknik/cara sensus sehingga dapat diketahui jumlah sampel

sebanyak 40 orang.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis kepemimpinan kepala sekolah di SLB Al-Azra’iyah

Tabek Panjang, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian

deskriptif. Penulis memberikan gambaran mengenai Kepemimpinan Kepala

Sekolah dalam Meningkatkan Interaksi Sosial pada Tunagrahita di SLB Al-

Azra’iyah Tabek Panjang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota –

Sumatera Barat, berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan dilihat

dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Menurut Sugiono (2007:11) 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.

Pada teknik pengumpulan data melalui angket, penulis menggunakan skala

guttman. (Riduwan, 2003 : 42) Skala guttman adalah skala yang digunakan untuk

jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten. Misalnya : Yakin-Tidak Yakin,
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Ya-Tidak, Benar-Salah, Positif-Negatif, dan lain sebagainya. Di sini penulis

menggunakan pilihan Ya-Tidak.

Penulis menggunakan skala guttman karena pernyataan-pernyataan yang

penulis ajukan mengenai analisis kepemimpinan kepala sekolah dalam

meningkatkan interaksi sosial pada tunagrahita di SLB Al-Azra’iyah Tabek

Panjang memerlukan jawaban jelas (tegas) dan konsisten. Selanjutnya analisis

data dilakukan dengan memakai teknik skala likert. Riduwan (2003 : 38), Skala

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan metode penelitian 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 :

P = × %
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Kepemimpinan

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Interaksi Sosial pada Tunagrahita di SLB

Al-Azra’iyah Tabek Panjang, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada

responden diukur menggunakan teknik pengukuran menurut Arikunto (dalam

Rahmad Kaulada, 2012 : 69) :
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1) 76% - 100% tergolong baik/maksimal

2) 56% - 75% tergolong cukup baik

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

4) 40% - ke bawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolah data mengenai

analisis kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan interaksi sosial pada

Tunagrahita di SLB Al-Azra’iyah Tabek Panjang adalah :

1. Menyebarkan angket kepada responden.

2. Wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan pengurus

yayasan.

3. Angket dikumpulkan dan diklasifikasi.

4. Data yang telah diklasifikasi dimasukkan ke dalam tabel.

5. Dihitung menggunakan persentase.

6. Mengambil suatu kesimpulan.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian

tersebut.


