
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013.

Adapun penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri  8

Pekanbaru.Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti tentang

peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar di luar

sekolah (studi kasus di SMPN 8 Pekanbaru).

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing di SMPN 8 Pekanbaru dan siswa yang

ikut bimbel. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peran Guru Pembimbing

terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar di luar sekolah (Studi Kasus di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru).

C. Populasi dan Sampel

Arikunto menyatakan “Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian”1. Populasi

pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, poupulasi dalam penelitian ini

adalah guru pembimbing di SMPN 8 Pekanbaru yang jumlahnya 3 orang dan 250 orang

siswa kelas VIII yang lebih banyak mengikuti bimbel di luar sekolah. Dikarnakan populasi

banyak, maka peneliti menarik sampel. Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa

apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sehingga penelitian ini menjadi

penelitian populasi. Tetapi jika populasi lebih dari 100 maka penelitian ini dapat diambil 10%

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h.130.
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sampai 25% atau lebih dari jumlah populasi.2 Untuk meningkatkan taraf kepercayaan

pengambilan sampel yang di ambil adalah 25% X 250 = 63 orang, jadi yang diambil sampel

dari penelitian ini adalah 63 orang siswa yang diambil dengan menggunakan random

sampling yakni pada kelas VIII dan 3 orang guru pembimbing di SMPN 8 Pekanbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan

menggunakan:

1. Angket yaitu pertanyaan tertulis yang diajukan secara tertutup. Untuk menjaring data

tentang peran guru pembimbing terhadap keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar

luar sekolah menurut pendapat siswa,angket yang digunakan adalah angket tertutup

yang memiliki dua alternatif  jawaban yaitu ya dan tidak, di Penentuan skor pada setiap

angket perlu dibuat agar dalam pengolahan data lebih mudah dan tertata.

Tabel III.2
Kisi-Kisi Angket

NO Indikator Sub Indikator Sub –sub Indikator Jumlah
Item

1 Guru pembimbing
sebagai informen
keikutsertaan siswa
dalam bimbel luar
sekolah

Informasi tentang
bimbel

1) Guru pembimbing   memberikan
informasi tentang bimbel terbaik.

2) Guru pembimbing tidak perduli
terhadap siswa yang ikut bimbel di
luar sekolah

3) Guru pembimbing memanggil
orang tua ketika prestasi siswa
menurun

4) Siswa ikut bimbel di luar sekolah
karena informasi dari guru
pembimbing

5) Siswa ikut bimbel di luar sekolah
setelah mendapat layanan dari guru
pembimbing

6) Guru pembimbing tidak senang
siswa ikut bimbel di luar sekolah

7) Guru pembimbing memberikan
informasi bimbel luar sekolah
melalui layanan bimbingan belajar

8) Guru pembimbing bekerjasama
dengan guru mata pelajaran
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menyarankan ikut bimbel di luar
sekolah

9) Guru pembimbing tidak
memberikan materi tentang bimbel
luar sekolah

10) Guru pembimbing tidak ada
kerjasama dengan oran tua siswa
yang ikut bimbel di luar sekolah

11) Guru pembimbing tidak
memberikan informasi tentang
bimbel luar sekolah

2 Guru pembimbing
sebagai motivator
siswa yang ikut
bimbel di luar
sekolah

Bentuk motivasi 1) Guru  pembimbing memberikan
dukungan  untuk mengikuti bimbel
di luar sekolah

2) Guru pembimbing tidak
menyarankan ikut bimbel di luar
sekolah

3) Guru pembimbing senang siswa
ikut bimbel di luar sekolah

4) Guru pembimbing bekerjasama
dengan lembaga bimbel
mengadakan seminar di sekolah

5) Guru pembimbing tidak ada
kerjasama dengan bimbel luar
sekolah

6) Guru pembimbing menyarankan
siswa ikut bimbel di luar sekolah
untuk meningkatkan prestasi
belajar

7) Guru pembimbing menyarankan
siswa ikut bimbel di luar sekolah

8) Guru pembimbing melarang siswa
ikut bimbel dan disampaikan
kepada orang tua

9) Guru pembimbing mengkonselingi
siswa yang bermasalah di lembaga
bimbel

10) Guru pembimbing mengadakan
bimbingan kelompok tentang
bimbel luar sekolah

11) Guru pembimbing  memberikan
contoh-contoh siswa yang berhasil
mengikuti bimbel
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3. Guru sebagai
evaluator siswa
yang ikut bimbel di
luar sekolah

Melaksanakan
evaluasi

1) Guru pembimbing memberikan
evaluasi bagi siswa yang ikut
bimbel

1

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh

informasi langsung dari sumbernya.3 Teknik ini penulis melakukan Tanya jawab

kepada guru pembimbing yang berjumlah tiga orang.

Tabel III.3
Kisi-Kisi Wawancara

3 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta 2008), h 29



No Indikator Sub indikator
Jumlah

item
No. Item

1 Peran guru pembimbing
terhadap keikut sertaan
siswa dalam lembaga
bimbel luar sekolah.

- Informator
- Motivator
- Evaluator

7 1,2,4,5,6,7,8

2 Faktor yang mendukung
dan menghambat Peran
guru pembimbing terhadap
keikut sertaan siswa dalam
lembaga bimbel luar
sekolah.

- Faktor pendukung
1. Kerjasama guru

pembimbing dengan
orang tua.

2. Kerjasama guru
pembimbing dengan
guru mata pelajaran

- Faktor penghambat
1. Kendala- kendala

.

3

3

11,12,13

3,9,10

3. Dokumentasi yaitu dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, data guru dan siswa,

sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui peran guru pembimbing terhadap

keikutsertaan siswa dalam bimbel luar sekolah adalah menggunakan Deskriptif Kuantitatif.

Analisis menggunakan statistik presentase, caranya adalah  Semua data yang telah terkumpul

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sehingga analisis

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berupa kata-kata buat wawancara

(kualitatif) digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yaitu

digambarkan dengan angka-angka. Data tersebut di analisis dengan statistik sederhana

(presentase)  menggunakan rumus sebagai berikut:

x100%
N

F
P 

P = Presentasi

F = Frekuensi



N = Total Jumlah

Maka ditentukan persentase jawaban atau hasil penelitian sebagai berikut:

1) Apabila persentasenya berkisar antara 76% - 100% maka termasuk kedalam kategori

sangat baik.

2) Apabila persentasenya berkisar antara 56% - 75% maka termasuk kedalam kategori

baik.

3) Apabila persentasenya berkisar antara 40% - 55% maka termasuk kedalam kategori

kurang baik.

4) Apabila persentasenya berkisar antara 0%- 40% maka termasuk kedalam kategori

tidak baik.4

Sedangkan data hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk narasi. Penyajian

narasi adalah penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk kalimat-kalimat

panjuang.5

4 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h.210.
5 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2008), h.11.


