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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan Februari 2014. Pemilihan lokasi

ini didasari atas persoalan-persoalan yang akan dikaji oleh peneliti ada di

lokasi ini. Selain itu, dari pertimbangan keberadaan lokasi, lokasi penelitian ini

dapat dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penelitian.

B. Objek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah efektivitas layanan penempatan dan

penyaluran pada program ekstrakurikuler, sedangkan subjeknya adalah guru

pembimbing dan siswa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru pembimbing SMPN

23 Pekanbaru yang berjumlah 2 orang dan siswa kelas VII SMP Negeri 23

Pekanbaru yang berjumlah 337 orang. Mengingat jumlah populasi siswa relatif

banyak, maka peneliti melakukan penarikan sampel sebanyak 90 orang.

Sampel ditarik secara random sampling yang dipilih secara acak. Caranya

dengan mendaftar seluruh subyek secara berurutan selanjutnya diacak
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(dikocok seperti arisan) subyek yang keluar itulah yang menjadi subyek atau

sampel.35 Sedangkan untuk guru pembimbing tidak menggunakan teknik

penarikan sampel, melainkan sampel total.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang faktual dan akurat dalam penelitian

serta data-data yang diinginkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian, peneliti

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Angket

Angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian

pertanyaan secara tertulis mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan

diteliti.36 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang

efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler. Penulis mengumpulkan data dengan memberikan angket

secara langsung kepada subjek penelitian yang berisi pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan objek yang diteliti. Angket ini penulis

lakukan kepada siswa kelas VII di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Teknik ini

dilakukan dengan cara setelah data dikumpulkan melalui angket diberi lima

alternatif jawaban yaitu: ”sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju

(KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS)” untuk menunjukkan

35 Tohirin, Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis. (Diktat Perkuliahan, tidak
diterbitkan ), 2011. Pekanbaru.

36 Tohirin, Metode Penenlitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. h. 23.
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efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan dari informasi atau sumber informasi.37 Teknik ini digunakan

untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program

ekstrakurikuler di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Wawancara penulis lakukan

kepada guru pembimbing. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan

instrumen berupa pedoman wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunkan penulis merupakan teknik

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus prosentase. Caranya adalah

setelah data terkumpul, penulis akan mendeskripsikan tentang faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi efektivitas layanan penempatan dan penyaluran

pada program ekstrakurikuler. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana

efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler

penulis akan menggunakan pendekatan kuantitatif dari hasil angket yang telah

didapat dengan menggunakan rumus:

37 Ibid., h. 23.
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P = %100x
N

F

Keterangan :    P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah38

Dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. Apabila persentasenya berkisar antara 81% - 100% maka termasuk ke

dalam kategori sangat baik

b. Apabila persentasenya berkisar antara 61% - 80% maka termasuk ke

dalam kategori baik

c. Apabila persentasenya berkisar antara 41% - 60% maka termasuk ke

dalam kategori kurang baik

d. Apabila persentasenya berkisar antara 21% - 40% maka termasuk ke

dalam kategori tidak baik.

e. Apabila persentasenya berkisar antara 0% - 20% maka temasuk ke

dalam kategori sangat tidak baik.39

38Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. h. 43
39 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2012. h.

15.


