
BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan

mengetahui Sikap Guru Terhadap Penerapan Kurikulum 2013 di MAN 2

Pekanbaru. Untuk mengetahui sikap guru tersebut penulis menggunakan rumus

deskriptif kualitatif dengan presentase.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013-

2014. tempat penelitian ini berlokasi di MAN 2 Model Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru yang

berjumlah 39 orang di MAN 2 Model dan objeknya adalah sikap guru kelas X

terhadap penerapan Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi ini terdiri dari guru. Adapun jumlah guru kelas X

disekolah tersebut ada 39 orang, karena populasi guru hanya sedikit maka

semua guru diambil sebagai sampel. Penelitian ini juga disebut dengan

penelitian populasi.
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D. Teknik Pengumpulan Data

a) Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik cara pengumpulan data

secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya-jawab

dengan responden). Instrument atau alat pengumpulan datanya juga

disebut angket berisi sejumlah pertanyaan responden dengan angket

tertutup, pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan telah memiliki alternatif

jawaban (option), responden hanya memilih alternatif  jawaban yang telah

disediakan.1 Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap guru

terhadap penerapan kurikulum tersebut.

b) Dokumentasi,dokumentasi ini dimaksudkan digunakan untuk mengambil

data sekolah dan mengambil document-dokumen yang berkenaan dengan

penelitian.

c) Wawancara adalah suatu kegiatan melakukan tanya jawab antara penanya

atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan secara

langsung atau bertatap muka. Wawancara ini dimaksudkan untuk sebagai

bahan tambahan untuk mengetahui sikap guru terhadap penerapan

kurikulum tersebut.

E. Teknik Analisa Data

1 Nana Syaodih Sukmadinata, 2006, Metode Penelitian pendidikan, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, h. 219
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Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk

mengetahui sikap guru kelas X terhadap penerapan Kurikulum 2013 di MAN

2 Model Pekanbaru.

Adapun rumus deskriptif kualitatif dengan presentase adalah:

P = 	100	%
Keterangan:

P = Presentase yang dicari

F = Frekuensi hitung

N = Frekuensi harapan

Presentase akhir diklasifikasikan kedalam empat kategori beserta

tafsirannya yaitu:

1. 0 % - 20 % = Sangat Negatif

2. 21 % - 40 % = Negatif

3. 41 % - 60 % = Netral

4. 61% - 80% = Positif

5. 81 % - 100 % = Sangat Positif2

2Riduwan, 2011, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian
Pemula,Bandung: Alfabeta, h. 89


