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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Pemilihan

lokasi ini dasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis ada

di lokasi ini. Dari segi tempat, waktu, biaya, penulis sanggup untuk

melakukan penelitian di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai

pada 03 Junisampai 15 Agustus 2014.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing yang telah

melaksanakan layanan bimbingan kelompok bidang bimbingan sosial di SMP

Negeri 23 Pekanbaru dan seluruh siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan bimbingan

kelompok bidang bimbingan sosial untuk membentuk hubungan sosial siswa

di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang guru pembimbing dan

seluruh siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru yang mengalami masalah hubungan

sosial. Mengingat jumah populasi guru pembimbing tidak banyak maka,

peneliti mengambil keseluruhan populasi untuk diteliti.

Sedangkan jumlah seluruh populasi siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru

yang mengalami masalah hubungan sosial berjumlah 42 orang siswa yang
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berasal dari kelas VII sebanyak 16 orang siswa dan dari kelas VIII sebanyak

26 orang siswa. Adapun teknik yang diambil dengan menggunakan teknik

purposive sampling atau sampel bertujuan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu adanya tanya jawab lisan antara dua orang

guru atau lebih secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara langsung terhadap responden berdasarkan daftar pertanyaan

yang sudah disusun sebelumnya. Wawancara ini digunakan untuk

mengumpulkan data tentang pelaksanaan layanan bimbingan kelompok

bidang bimbingan sosial dalam membentuk hubungan sosial siswa dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Angket

Angket adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar

pertanyaan tertulis sejumlah individu, dan individu yang diberi pertanyaan

tersebut diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis pula. Penulis

membuat pertanyaan secara tertulis yang diajukan dan disebarkan kepada

seluruh sampel sebanyak 42 siswa. Angket berisi indikator-indikator pada

objek penelitian yaitu data tentang pelaksanaan layanan bimbingan

kelompok bidang bimbingan sosial dalam membentuk hubungan sosial

siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumen, arsip-arsip

atau catatan-catatan yang berkenaan dengan layanan bimbingan kelompok

bidang bimbingan sosial dalam membentuk hubungan sosial siswa SMP

Negeri 23 Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data hasil wawancara dan dokumentasi akan

dianalisa secara naratif yaitu dengan menggambarkan melalui kata-kata atau

kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang dikumpulkan

melalui angket akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif

dengan rumus:

P =

Keterangan :

P =Persentase

f =frekuensi

N =Jumlah seluruhnya

Selanjutnya ditentukan dengan persentase jawaban atau hasil

penelitian sebagai berukut :

76%-100% = Sangat Maksimal

55%-75% = Cukup Maksimal

40%-54% = Kurang Maksimal

0%-39% = Tidak Maksimal.1

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 242.


