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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 23

Pekanbaru. Dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai April.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas persoalan-persoalan yang akan dikaji oleh

peneliti ada di lokasi ini. Selain itu, dari pertimbangan keadaan lokasi, lokasi

penelitian ini dapat dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti dapat melakukan

penelitian.

B. Obyek dan Subyek Peneltian

Obyek penelitian ini adalah peran guru pembimbing dalam mengatasi

dampak negatif bermain games online pada siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru,

sedangkan subyeknya adalah guru pembimbing.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah guru pembimbing yang berjumlah 2 (dua)

orang di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Karena yang diteliti hanya dua orang, maka

tidak melakukan penarikan sampel.
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.40

Teknik observasi ini digunakan untuk mengetahui dampak-dampak yang

terjadi akibat bermain games online, data guru dan siswa, pelaksanaan guru

pembimbing dalam mengatasi anak tersebut di SMP N 23 Pekanbaru.

Observasi ini dilakukan pada guru pembimbing, siswa dan juga keadaan di

sekolah tersebut. Observasi ini dilakukan oleh peneliti secara langsung

mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap indikator-indikator pada

objek penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan model skala Guttman sebagai model pengukuran. Skala

pengukuran dengan tipe ini memiliki dua tipe alternative yaitu “Ya” dan

“Tidak”.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan

atau sumber informasi.41 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data

tentang siswa yang sering bermain games online di SMP Negeri 23 Pekanbaru

40 Tohirin, Dasar-dasar Matode Penelitian Pendekatan Praktis (Diktat Perkuliahan, tidak
diterbitkan), Pekanbaru, 2011. h. 22.

41 Ibid. h. 23.



44

dan peran guru pembimbing tersebut dalam menanggulanginya. Wawancara

penulis lakukan kepada guru pembimbing. Dalam pelaksanaannya penulis

menggunakan instumen berupa pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian

ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan

persentase. Caranya yaitu apabila datanya terkumpul, lalu diklasifikasikan

menjadi dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data

kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan

menurut katagori untuk memperolah kesimpulan.

Selanjutnya data bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka dari hasil

perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan,

dibandingkan dengan jumlah yang diharapakan dan diperolah presentase. data

wawancara dianalisis dengan deskriptif kualitatif, sedangkan data observasi

dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disimpulkan dengan kualitatif.

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian pada observasi ini

adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

P = x 100%
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Keterangan: P = Angka persentase

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah responden yang diteliti42

Secara kuantitatif, dampak negatif bermain game online pada siswa dan

peran guru pembimbing dalam mengatasinya di SMP Negeri 23 Pekanbaru

ditentukan dari hasil persentase dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Apabila persentasenya berkisar antara 81% - 100% maka termasuk ke dalam

kategori sangat aktif.

2. Apabla persentasenya berkisar antara 61% - 80% maka termasuk ke dalam

kategori aktif.

3. Apabila persentasenya berkisar antara 41% - 60% maka termasuk ke dalam

kategori kurang aktif.

4. Apabila persentasenya berkisar antara 21% - 40% maka termasuk ke dalam

kategori tidak aktif.

5. Apabila persentasenya berkisar antara 0% - 20% maka termasuk ke dalam

kategori sangat tidak aktif.43

42 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. h. 43
43 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2012. h. 15.


