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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di  Madrasah Aliyah 1 Rambah Kebupaten

Rokan Hulu. Dipilihnya lokasi ini, karena peneliti memiliki kemampuan untuk

melakukan penelitian di sini, baik dari segi jarak yang tidak terlalu jauh dari

domisili peneliti dan juga dari segi biaya. Waktu  penelitian ini dilakukan  sejak

bulan April 2012 sampai Juli 2012.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru di  Madrasah Aliyah 1

Rambah Kebupaten Rokan Hulu, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini

adalah Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah

1 Rambah Kebupaten Rokan Hulu.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian.1 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang

berjumlah 8 orang. Ini diambil hanya guru yang mengajarkan bidang studi

1. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
aksara, 2002), hlm. 108
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dari kulikulum agama (Kemenag) dan tidak ada dari guru yang mengajar

kurikulum umum (Kemendiknas).

b. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Dalam Pengambilan sampel apabila dalam subyeknya

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka

dapat diambil 10% - 15%, atau 20% - 25% atau lebih.2

Karena jumlah populasinya sekidikit yaitu hanya delapan orang,

maka peneliti tidak menarik sampel. Dengan demikian, penelitian ini di

namakan  penelitian populasi sampling atau sensus.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam hanya dua, yaitu

obeservasi dan wawancara:

1. Observasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung terhadap kegiatan

guru dalam melakasanakan pembelajaran di kelas. Pengamatan terhadap

masing-masing guru peneliti lakukan dengan membawa lembar penilaian

observasi yang telah peneliti sediakan.

2. Wawancara: Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan

data, dimana terjadi komunikasi secara verbal antara peneliti dengan

2. Suharsimi Arikunto, Prosedur ..hlm. 109
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guru Agama. Menurut Moleong, wawancara ialah percakapan dengan

maksud tertentu, percakapan itu di lakukan oleh dua pihak atau lebih

secara langsung.3 Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini

untuk menggali informasi langsung secara mendalam dari subyek

tentang bagaimana guru Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di

Madrasah Aliyah 1 Rambah Kebupaten Rokan Hulu.

E. Teknik analisa data

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai

tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi

reduksi data (data reduc tion), penyajian data (data display), serta penarikan

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).4

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari cacatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai sekumpulan

informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengembilan tindakan. Menarik kesimpulan/verifikasi, dari pengempulan data,

peneliti dalam analisis kualitatif mulai mencatat keteraturan, pola-pola, dan

3. Meleong. J, Metode Pendidikan Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),
hlm.  135

4 Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 16
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proposisi. Peneliti akan mengambil mengambil kesimpulan awal secara longgar,

kemudian secara berangsur dengan melihat kevalidan data hingga terkumpulan

data yang terakhir, kesimpulan bisa final. Dalam penelitian kualitatif temuan atau

data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.5

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data diskriptif kualitatif dan persentase. Caranya adalah apabila

semua data telah terkumpul, lalu diklasifisikan menjadi dua kelompok data yaitu:

data kualitatif dan kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang

berwujud angka-angka dipersentasekan dan ditafsirkan. Kesimpulan analisis data

atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif). Teknik

semacam ini disebut dengan teknik diskriptif kualitatif dan persentase.6

Maka berdasarkan teknik deskriptif kualitatif dan persentase tersebut,

penentuan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah

Aliyah 1 Rambah Kebupaten Rokan Hulu, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

kategori, yaitu:

a. 76 % - 100% = Baik

b. 56 % - 75%= Kurang

5 Ibid.
6. Arikunto, op., cit., hlm. 145
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c. 0% - 55% = Belum.7

F. Lankah-langkah Penelitian

Gay menyatakan “there are is six steps of qualitative research that is;

(1) determining problem, (2) determining setting to study and determine degree

of particifation, (3) specifying data collecting strategies, (4) colleting data, (5)

analyzing data and, (6) making hypotesis able to test”. Artinya, ada enam

tahapan penelitian yang digunakan yaitu (1) menentukan masalah, (2)

menentukan latar belakang yang akan dipelajari dan menentukan derajat

partisipasi, (3) menetapkan strategi-strategi pengumpulan data, (4)

mengumpulkan data, (5) menganalisis data, dan (6) membuat hipotesis yang

dapat diuji.8

Sujana mengemukakan langkah-loangkah penelitian kualitaif yaitu (1)

menentukan fokus penelitian, (2) pertanyaan penelitian, (3) deduksi penelitian,

(4) metodologi penelitian, (5) pelaksanaan penelitian, (6) analisis data, dan (7)

membuat laporan penelitian9

Bogdan yang dikutip Meleong mengatakan10, ada tiga tahap langkah

yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Pra lapangan.

7 Ibid., hlm. 216
8. Helius Sjamsuddin, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga

Akademik, Depdikbud), hlm. 137
9. Nana Sudjana dan Ibrahim, op., cit, hlm. 91
10. Meleong. L, op.cit, hlm. 153
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Ada enam kegiatan yang harus dilakukan peneliti dan ditambah dengan

satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu (1) menyusun rencana penelitian,

(2) memilih lapangan penelitian, (3) menyusun perizinan, (4) menjajaki, (5)

memilih dan memanfaatkan informasi, dan (6) menyiapkan perlengkapan.

2. Kegiatan lapangan

Kegiatan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu (1) mendalami latar

penelitian, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan

data

3. Analisa intentif.

Dalam hal analisis intentif mencakup atas (1) prinsif dasar, (2)

menemukan tema dan merumuskan hipotesa serta, (3) bekerja dengan hipotesis.

Kembali Lincoln dan Guba dalam kutipan Faisal mengemukakan,

langkah-langkah penelitian kualitaif adalah (1) menetapkan fokus masalah, (2)

merumuskan pertanyaan penelitian, (3) observasi berulang, (4) wawancara

dengan pihak terkait, (5) melakukan analisis data, (6) triangulasi hasil wawancara

dengan pihak-pihak terkait, dan (7) menyusun laporan penelitian11

11. Faisal Sanafiah, op.cit, hlm. 109


