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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini

didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis ada di lokasi

ini. Waktu penelitian ini dari bulan April hingga Mei 2014.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing di SMP Negeri 9

Pekanbaru yang berjumlah 4 orang sedangkan objek dari penelitian ini adalah

strategi dalam pencapaian tugas perkembangan religius pada siswa studi kasus

terhadap guru pembimbing di SMP Negeri 9 Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru

pembimbing yang ada di SMP Negeri 9 Pekanbaru yang berjumlah 4 orang

guru pembimbing. Karena jumlah populasinya sedikit maka penulis tidak

mengambil sampel dan semua populasi akan diteliti, sehingga penelitian ini

disebut penelitian populasi.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penggumpulannya

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secaraa lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secaraa langsung informasi–informasi atau keterangan–

keterangan dari informan atau sumber informasi.1

Penulis mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu guru

pembimbing yang berjumlah 4 orang untuk mengetahui strategi yang

digunakan dalam pencapaian ugas perkembangan religius siswa dan

kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat keberhasilan strategi yang dirancang.

b. Dokumentsai

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data yang

mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari pihak tata usaha untuk

memperoleh data-data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa

dan guru, kurikulum yang  digunakan, dan riwayat sekolah.

1 Tohirin, Dasar – Dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis. Panduan Penulisan
Karya Ilmiah (Sinopsis, Proposal dan Skripsi) bagi Peneliti Pemula, (Pekanbaru, 2011), hlm.23.
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F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik

deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, koleksi data yaitu

mengumpulkan data wawancara yang mendalam. Penulis menggunakan catatan

lapangan dan pedoman wawancara yang telah disusun. Kedua, mereduksi data

yaitu mencatat atau mengetik kembali dalam bentuk uraian atau laporan

terperinci. Laporan lapangan yang direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang

pokok, diberi susunan yang lebih sistematis supaya mudah dikendalikan.

Ketiga, menampilkan data yaitu melihat gambaran secara keseluruhan.

Keempat, memverifikasi data yaitu mencari makna data yang dikumpulkan

melalui penafsiran dan mengklasifikasikan data yang telah terkumpul untuk

kemudian dilakukan deskripsi secara objektif dan sistematis.


