
BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan sejak diterimanya usul penelitian ini

sampai selesai, yang diperkirakan memakan waktu selama 3 bulan. Penelitian ini

dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti.

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Peran kepala sekolah di SMA Negeri 2 Merbau

Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti, sedangkan yang menjadi objek adalah peran

kepala sekolah dalam meningkatkan kegiatan OSIS di SMA Negeri 2 Merbau Kecamatan

Merbau Kabupaten Meranti.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SMA Negeri 2 Merbau

Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti yang berjumlah 1 orang, dan wakil-wakil kepala

sekolah yang berjumlah 6 orang. Tenaga Administrasi sekolah  yang berjumlah 3 orang,

dan pengurus OSIS yang berjumlah 5 orang. Dengan demikian, maka sangat

dimungkinkan penelitian ini tidak memakai teknik sampel, dengan kata lain penelitian ini

dapat di sebut dengan penelitian populasi. Hal ini juga bertujuan mendapatkan data yan

valid tentang Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan OSIS di SMA Negeri 2 Merbau

Kecamatan Meranti.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:



1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk

mengetahui peran kepala sekolah dalam meningakatan kegiatan organisasi

kesiswaan di SMA Negeri 2 Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti.

2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab langsung kepada kepala

sekolah, wakil- wakil kepala sekolah untuk mendapatkan data yang lengkap

dalam meningkatkan kegiatan keorganisasian ke siswaan.

3. Dokementasi, dilakukan utuk memperoleh data tentang profil SMA Negeri 2

Merbau Kecamatan Meranti.

D. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik   deskriftif

kualitatif dengan persentase. Caranya adalah apabila seluruh data telah dikumpulkan lalu

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data

yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat (narasi) yang

dipisahklan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang

bersifat kuantitatif digambarkan dengan angka-angka, dipresentasekan dan ditafsirkan.

Sedangkan kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-

kalimat (kualitatif). Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis data dalam

penelitian ini adalah.1 Dengan rumus

P= x100%

Dalam menentukan kriteria dilakukan pengelompokkan atas kriteria penilaian

yaitu:

a. Persentasi antara 76% - 100% dikatakan dalam “ baik”.

b. Persentasi antara 56% - 75% dikatakan “cukup baik”

1 Suharsimi Arikunto, 2002 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
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c. Persentasi antara 40% - 55% dikatakan “kurang baik”

d. Persentasi kurang dari 40 % dikatakan”tidak baik”




