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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan 

juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal 

balik.
27

 

Penelitian jenis deskriptif ini akan digunakan untuk 

mendeskripsikan mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

perencanaan karir siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 

Pekanbaru. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini beralokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa 

persoalan-persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Selain itu, dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis 

jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan pada pertengahan Februari sampai Mai 2017. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah guru bimbingan konseling, 

sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan bimbingan 
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Subjek dari penelitian ini adalah guru bimbingan konseling, sedangkan 

objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan bimbingan     

kelompok dalam perencanaan karir pada siswa di Sekolah Menegah 

Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

D. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah  2 

orang guru bimbingan konseling dan 2 orang siswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian kualitatif ini, untuk mendapatkan data yang      

dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan : 

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung kelokasi 

penelitian untuk mendapatkan data dan pencatatan secara sistematis 

terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. 

Data yang diobservasi atau diamati langsung itu adalah 

bagaimana proses pelaksanaan bimbingan kelompok yang 

diberikan oleh guru bimbingan konseling. Layanan yang diberikan 

kepada siswa, siapa saja yang mendukung berlangsungnya proses 

pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah, dan bagaimana 

proses bimbingan kelompok di sekolah tersebut.  

2. Wawancara yaitu melakukan percakapan dan tanya jawab secara 

langsung dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan 

beberapa orang siswa untuk mendapatkan data secara primer. 
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Wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru 

bimbingan konseling dan siswa untuk memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan bimbingan kelompok dan perencanaan karir 

di sekolah tersebut.  

3. Studi dokumentasi yaitu melakukan dokumentasi terhadap kegiatan 

bimbingan kelompok dan perencanaan karir siswa yang berikan 

oleh guru bimbingan konseling dalam kesehariannya.  

Data berupa dokumen yang dimaksud adalah data-data yang 

ada kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

mengatsi perencanaan karir siswa yaitu berupa arsip misalnya yang 

digunakan ketika memberikan bimbingan dan lain sebagainya.
28

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti merupakan teknik 

deskritif kualitatif yaitu dengan cara apabila datanya telah terkumpul 

lalu diklarifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan 

kata-kata dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang disajikan dalam bentuk 

angka-angka dengan rumus 

P =
 

 
x 100 % 

        Keterangan: 

P = persentase 
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F = frekuensi 

N = Jumlah 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mengatsi 

perencanaan karir siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 

Pekanbaru diklasifikasikan kedalam sangat maksimal, maksimal, 

cukup maksimal, kurang maksimal, tidak maksimal adapun ketentuan 

untuk menentukana klasifikasi tersebut didasarkan pada persentase 

jawaban angket sebagai berikut: 

1. 80% - 100% termasuk dalam kategori sangat maksimal 

2. 70% - 79%   termasuk dalam kategori maksimal 

3. 60% - 69%   termasuk dalam kategori cukup maksimal 

4. 40% - 59%   termasuk dalam kategori kurang maksimal 

5. 0%  -  39%   termasuk dalam kategori tidak maksimal 

Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis 

secara deskriptif atau dinarasikan 

 


