
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada tanggal 14 Maret 2014, sedangkan lokasi penelitian ini

di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak, pemilihan lokasi di dasari karena dengan

alasan bahwa permasalahan ada di lokasi ini terjangkau.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran akuntansi di

SMK Negeri 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak, sedangkan objek penelitian adalah kompetensi

guru dalam mendesain rencana pelaksanaa pembelajaran berkarakter pada mata pelajaran

akuntansi di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran akuntansi yang berjumlah 1

orang, karena jumlah populasinya tidak terlalu banyak maka penulis tidak mengambil sampel.

Penelitian ini disebut penelitian populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang

deskripsi lokasi sekolah dan cacatan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah

yang akan diteliti seperti rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran

akuntansi.

2. Wawancara
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Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaandan yang

diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.1 Wawancara

yang dilakukan peneliti adalah mengajukan sejumlah pertanyaan secara tulisan kepada

responden (guru), dan pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun

secara sistematis.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan persentase, maka analisis data

yang di gunakan adalah analisis data deskriptif dengan persentase, caranya adalah :

Apabila semua data telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok,
yaitu data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.
Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujut angka-angka, hasil perhitungan
atau pengukuran dapat di proses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah
yang di harapkan dan diperoleh persentase. 2

Penulis menggunakan rumus :

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Nilai

Berdasarkan indikator-indikator yang telah penulis nyatakan diatas maka “Kompetensi

Guru Dalam Mendesain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter Pada Mata Pelajaran

Akuntansi di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak” dapat dikategorikan dengan

menggunakan standar sebagai berikut :

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, Hal. 186
2 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta:Grafindo Persada, 2006, Hal. 43



81% - 100% = Sangat Baik.

61% - 80% = Baik

41% - 60% = Cukup Baik.

21% - 40% = Kurang Baik.

0% - 20% = Tidak Baik.3

3 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfa Beta, 2007, Hal. 13


