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BAB III
METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah
yang digunakan adalah setting atau tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah
di SMA Dharmawangsa Medan di JL.KL Yos Sudarso No.224 Medan.
2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data ini didapat dari para wali kelas yang melakukan kegiatan bimbingan
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa,data primer ini juga didapat dari para
siswa yang mengikuti bimbingan tersebut.
b. Data Skunder
Data Skunder ini diperoleh dari dokumen kegiatan-kegiatan yang diadakan
oleh siswa-siswi SMA Dharmawangsa beserta para wali kelas,diperlukan oleh
peneliti untuk tambahan data.
3. Subjek Penelitian
Subjek penelitian data adalah para wali kelas di SMA Dharmawangsa yang
berjumlah 35 orang. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah subjek penelitian maka
wali kelas dibatasi untuk masing-masing kelas dipilih 2 orang sehingga subjek
menjadi 6 orang pemilihan dari wakil-wakil wali kelas berdasarkan sinidritas
mereka menjadi wali kelas.
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4. Metode Pengumpulan Data
Pada dasarnya ada tiga metode pengumpulan data yang bisa digunakan
dalam penelitian kualitatif yaitu: Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
a. Wawancara
Kaitannya dengan penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh
data yang diperlukan, yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa
informan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut. Peneliti mengadakan
wawancara yang mendalam sebagai cara utama untuk melakukan penelitian
kualitatif, dimana peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing
pembicara menuju masalah tertentu kepada informan, agar dapat memperoleh
jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh data-data yang
diinginkan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu
peneliti yang mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman
interview yang telah dipersiapkan secara lengkap dan cermat dengan suasana
tidak formal.
b. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperolah informasi tentang kelakuan
manusia seperti terjadi dalam kenyataan.
c. Dokumen
Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang sejarah
berdirinya sekolah Dharmawangsa Medan, keadaan guru dan siswa, letak
geografis lokasi, keadaan gedung dan kelas, sarana dan prasarana yang ada dalam
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sekolah.Semuanya dapat mendukung data hasil wawancara dan observasi yang
sudah dilakukan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi
dan instruman yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan
dengan fokus penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Seiring dengan jenis penelitian deskriptif kualitati, dalam analisis data
dilakukan dengan cara mendekripsikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan
adalah:
a. Observasi terus menerus
Observasi terus menerus adalah mengadakan observasi secara terus
menerus terhadap subjek penelitian untuk memahami gejala secara mendalam
pada peroses peranan wali kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di
SMA Dharmawangas.
b. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu
data-data tersebut perlu dicatat secara terperinci dan secara teliti untuk hal tersebut
perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga akan mudah dipahami
dan dimengerti dan pada akhirnya data dapat disajikan dengan baik.
c. Penyajian Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti disajikan dalam bentuk
kalimat atau uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif.
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d. Verifikasi atau penyimpulan data
Dalam tahapan analisis data ini peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan
terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian selama penelitian tersebut
berlangsung. Dengan dilakukannya tahap ini diharapkan dapt menjawab semua
masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian yang telah ditetapkan
sebelumnya.
6. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data
Untuk dapat memperoleh keabsahan dari data-data yang telah di peroleh
peneliti di lokasi penelitian, maka usaha yang dilakukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
a. Perpanjang kehadiran
Penelitian

ini

mengharuskan

peneliti

menjadi

instrument,

karena

keterlibatan peneliti dalam keunggulan data tidak dapat berlangsung secara
singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada saat penelitian
berlangsung agar dapat terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang
dikumpulkan. Peneliti mengadakan penelitian, langsung di lokasi selama
penelitian berlangsung yaitu melakukan observasi di kelas dan wawancara dengan
wali kelas

dan melakukan wawancara kepala sekolah tentang kebijakan dan

dokumen-dokumen mengenai SMA Dharmawangsa.
b. Triangulasi
Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik
triangulasi. Dengan cara ini peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang
mantap dan tidak hanya melalui satu cara pandang sehingga bisa diterima

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

62

sebenarnya. Dengan demikian, setelah penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data dari
hasil penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.
c. Member Checking
Member checking dimaksud dalam penelitian ini ditempuh dengan cara
penelitian ini melakukan kunjungan secara pribadi dan melakukan diskusi lepas
dengan informan khususnya wali kelas dengan berbagai pikiran dan pendapat
yang telah diungkapkan oleh informan saat observasi dan wawancara
berlangsung. Prinsipnya dari diskusi lepas tersebut apakah sesuai dengan hasil
wawancara yang sudah dirampungkan oleh peneliti atau tidak.
d. Riview Sejawat atau Expert Opinion
Proses ini dimaksudkan untuk peneliti mendapatkan arahan dan masukan
sehingga kevalidan data yang kemudian dirampungkan dalam bentuk penelitian
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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