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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan terhitung tanggal 12 Oktober sampai

dengan 4 Desember 2013.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah  Tsanawiyah

Al-Muttaqin, Desa Tuah Karya Kecamatan Tampan + 30 meter dari Jl. HR.

Soebrantas Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wali kelas  di Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru, Implementasi tugas pokok wali kelas

di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wali kelas di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru dengan jumlah 9 orang,

mengingat sedikitnya jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini maka

penulis mengambil seluruh populasi dijadikan sampel.
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D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis langsung turun kelapangan untuk melihat secara

langsung terhadap respon wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru, dengan menggunakan lembaran observasi yang

telah disiapkan.

b. Wawancara atau Interview.

Wawancara atau interview adalah mencakup cara yang

dipergunakan seseorang untuk tugas tertentu mencoba untuk

mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang responden,

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden

penelitian perihal masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mendapatkan data-data

yang bersifat dokumen dari pihak sekolah, dalam bentuk arsip-arsip,

seperti keadaan guru-guru, siswa, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

E. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teknik Deskriftif Kualitatif, adapun cara  yang digunakan

adalah data yang telah dikumpul, diklasifikasikan kedalam dua kelompok

yaitu Kualitatif dan Kuantitatf, data yang bersifat Kualitatif adalah data

yang digambarkan dengan kata-kata atau data yang berbentuk kalimat,

sedangkan data yang bersifat Kuantitatif adalah data yang berwujud angka



22

dalam bentuk persentase.1

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka analisis

data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan presentase:

P= x 100%

Keterangan :

P : Presentase

F : Frekuensi

N : Total Jumlah.2

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dibuat dalam bentuk

kalimat, presentase tersebut adalah sebagai berikut:

81% - 100% = Sangat Optimal

61% - 80% = Optimal

41% - 60% = Cukup optimal

21% - 40% = Kurang optimal

0% - 20% = Tidak optimal.3

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1996. h. 35
2Anas Sudjono,1994, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : RajaGrafindo, h.40
3 Riduan, 2007, Skala Pengukuran Variabel- variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta.

h. 15


