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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pemilihan lokasi ini didasari dengan pertimbangan masalah-masalah yang

diteliti ditemukan dan ada di lokasi ini. Untuk waktu pelaksanaan dimulai

bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2014.

B. Informan Penelitian

Adapun yang informan utama dari penelitian ini adalah guru

pembimbing yang di MTsN Bukit Raya Pekanbaru yang berjumlah tiga orang

guru pembimbing. Sedangkan yang menjadi informan tambahan atau

pendukung adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan

observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang

menghasilkan data berupa data transkrip wawancara. Yang akan

diwawancarai adalah guru pembimbing sebagai subjek utama dan kepala

sekolah sebagai subjek pendukung.

2. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau
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karya-karya monumental dari seseorang sehingga dalam penelitian ini,

penulis juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode

pengumpulan data.1

3. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu priode

tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal

tertentu.2 Observasi ini dilakukan karena penelitian berkaitan dengan kinerja

(perilaku).

D. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kesahihan data yang

dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data tersebut. Selanjutnya ia mengatakan bahwa triangulasi berarti

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.3

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi;

1. triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan

mengecek ulang data hasil wawancara kepada informan kunci, 2. triangulasi

dengan metode, dilakukan dengan membandingkan hasil data dengan alat

pengumpulan data yang digunakan, dan 3. triangulasi dengan teori, dilakukan

untuk membandingkan data hasil tindakan, pengamatan, dan wawancara

dengan teori yang terkait. Triangulasi teori dilakukan dengan cara

1 Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung :
Alfabeta.

2 Wayan Nurkancana, (1993). Pemahaman Individu. Surabaya: Usaha Nasional. h.
35

3 Lexy J Meoleong, (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, h. 330



30

membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil

penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif

kualitatif, dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting lalu dipaparkan.

Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah: (a) mencatat

yang menghasilkan catatan lapangan, lalu melakukan pengkodean terhadap

data dari hasil catatan lapangan atau wawancara, (b) mengumpulkan lalu

memilah milah, mengklarifikasikan dan membuat indeksnya (c) mencari dan

menemukan pola dan hubungan dan membuat temuan umum.4

4 Ibid, h. 248


