
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan, dimulai bulan

Mei sampai dengan bulan Oktober 2013

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kuok.

Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan permasalahan

tersebut penulis lihat ada di sana dan lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru pembimbing di Madrasah

Aliyah Negeri Kuok,

2) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tugas pokok guru pembimbing aspek

pelaksanaan di Madrasah Aliyah Negeri Kuok.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan

menggunakan:



1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan

pengamatan langsung terhadap terhadap suatu obyek dalam suatu periode

tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang

diamati.1 Dalam hal ini penulis menggunakan observasi sebagai memperoleh

data untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing dengan

melihat dokumen- dokumen yang dimiliki oleh guru pembimbing di

Madrasah Aliyah Negeri Kuok.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan

menggunakan instrument yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan

oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas. Untuk memperoleh data

yang memadai sebagai cross ceks, peneliti dapat menggunakan beberapa

teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat

dalam interaksi social yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami

situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili informasi atau data yang

dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. 2 Maksudnya adalah untuk

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,

motivasi, tuntutan, kepedulian tentang situasi social.

1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h.
35

2 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Jakarta:
Gaung Persada Press, 2008, h. 217



Penulis membuat pertanyaan secara tertulis yang di ajukan dan kepada

guru pembimbing. wawancara berisi pertanyaan tentang pelaksanaan tugas

pokok guru pembimbing dan faktor- faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini, merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang

berhubungan dengan fokus permasalahn penelitian. Dokumen-dokumen yang

dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi,  referensi-refernsi, foto-

foto, rekaman kaset. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mencari dan

mengumpulkan data-data teks atau image.3 Studi dokumentasi ini digunakan

untuk mengetahui sejarah sekolah, data guru dan siswa, sarana dan prasarana

yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kuok.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok

guru pembimbing, adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Data kualitatif

akan di deskriptifkan dalam bentuk narasi. Penyajian narasi adalah penyajian

data yang ditampilkan dalam bentuk kalimat-kalimat cerita panjang.4

Adapun rumus yang dipakai oleh penulis:

P = X 100

3 Ibid. h. 217-218
4 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010, h. 11



Keterangan:

F= frekuensi

N= jumlah seluruhya

P= persentase 5

Hasil pengolahan

dikelompokkan dalam beberapa kategori

1. Apabila persentase berkisar antara 81-100%, maka disimpulkan “sangat baik”.

2. Apabila persentase berkisar antara 61-80%, maka disimpulkan “ baik”.

3. Apabila persentase berkisar antara 41-60%, maka disimpulkan “cukup baik”

4. Apabila persentase berkisar antara 21-40%, maka disimpulkan “kurang baik”.

5. Apabila persentase berkisar antara 0-20%, maka disimpulkan “ tidak baik”.6

5 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.
43

6 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel- variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2002, h. 15


