
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Trantang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar. Dipilihnya lokasi  ini  karena  persoalan  yang

diteliti ada di lokasi ini, di samping itu lokasi ini terjangkau oleh peneliti untuk

melakukan penelitian.

B. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi Madrasah

Aliyah Terantang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebanyak 1 (satu)

orang sedangkan yang menjadi objeknya adalah peran guru ekonomi dalam

membibing siswa yang memiliki prestasi belajar rendah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran ekonomi di

Madrasah Aliyah Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Melihat

bahwa jumlah populasinya tidak terlalu banyak maka penulis tidak mengambil

sampel. Jadi, semua objek akan diteliti sehingga penelitian ini dinamakan

penelitian populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini digunakan penulis untuk mengamati, mengumpulkan data

atau informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan di

lapangan.



b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai

deskripsi lokasi penelitian, keadaan sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana

dan prasarana sekolah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitas dengan persentase, caranya adalah apabila semua data telah

terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data yang bersifat

kualitatif dan kuantitatif.

Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data

yang bersifat kuantitatif, yang berbentuk angka-angka akan dijadikan dalam

bentuk persentase.

Penulisan dalam mengolah data kuantitatifnya menggunakan rumusan

sebagai berikut:

= 	x	100
Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Frekuensi yang dicari

N : Jumlah Frekuensi

Berdasarkan indikator-indikator yang telah penulis nyatakan di atas maka

peran guru ekonomi dalam membimbing siswa yang memiliki prestasi belajar

rendah pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Terantang



Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dikategorikan dengan

menggunakan standar sebagai berikut:

81% - 100% = Sangat baik / sangat berperan

61% - 80% = Baik / berperan

41% - 60% = Cukup / cukup berperan

21% - 40% = Lemah / kurang berperan

0 % - 20% = Sangat lemah / tidak berperan1

1Ridwan, Skala Pengukuran variabel-variabel penelitian,(Bandung,Aifabeta,2011).hal.15.


