
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian  

kualitatif. Menurut Patton dalam Rulam Ahmadi penelitian kualitaif adalah 

penelitian yang untuk memahami fenomena yang terjadi secara alamiah 

(natural) dalam keadan-keadaan yang sedang terjadi secara ilmiah dan 

mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
46

 Selain itu juga dapat diartikan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik 

untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena 

dalam suatu latar yang khusus.
47

 

Pendekatan kualitatif penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini 

kualitatif penulis cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Penggunaan penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan 

konseling dipandang lebih tepat mengingat umumnya berbagai fonemena 

dalam proses atau praktik pendidikan dan bimbingan konseling dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa. Dengan perkataan lain, berbagai fenomena dalam dunia 
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pendidikan dan bimbingan  konseling banyak berwujud kata-kata dan kalimat. 

Apabila fenomena yang akan diteliti lebih banyak kata-kata, kalimat atau 

bahasa sehingga lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif
48

 

Penelitian jenis deskriptif ini akan digunakan untuk mendeskripsikan 

mengenai pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini dilakukan oleh peneliti dengan alasan terjangkau oleh 

peneliti dan dengan perimbangan persoalan-persoalan yang diteliti terdapat di 

sekolah ini. Selain itu dari segi tempat, waktu, dan biaya penulis sanggup 

untuk melaksanakan penelitian di sekolah ini. 

 

C. Subjek dan Objek Peneliti 

Subjek penelitian ini adalah guru bimbingan  konseling sebanyak 3 

orang dan siswa 8 orang di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa. 

 

D. Informan Peneliti 

Penetapan informan utama  adalah guru bimbingan konseling yang 

ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru yang berjumlah 3 orang. 
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Sedangkan informan tambahan adalah 8 orang siswa yang mengikuti layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa. Adapun 

alasan penulis mengambil hanya 8 siswa karena dianggap sudah mewakili 

siswa lain dan dalam penelitian ini peneliti hanya memerlukan sebagai 

gambaran saja. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan 

pembahasan dan analisis, dalam penelitian ini digunakan prosedur adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian.
49

 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. Peneliti mengadakan 

observasi atau  pengamatan langsung dilapangan terhadap guru 

bimbingan konseling. Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan 

dengan membuat catatan lapangan agar lebih mudah dalam menganalisis 

data penelitian. 

Data yang diobservasi atau diamati langsung itu adalah bagaimana 

proses pelaksanaan layanan  penempatan dan penyaluran yang diberikan 
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oleh guru bimbingan konseling (guru bimbingan konseling). Untuk 

melihat bagaimana pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dalam mengembangkan bakat siswa dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan  layanan penempatan dan penyaluran dalam 

mengembangkan bakat siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuan 

wawancara antara lain untuk memperoleh bentukan-bentukan di sini dan 

sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

klaim, perhatian dan cantuman lainnya sebagaimana yang dialami masa 

lalu.
50

 

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu mengadakan tanya 

jawab secara langsung kepada guru bimbingan konseling dan siswa untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam mengembangkan bakat siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. Dalam jenis ini lebih 

harmonis dan tidak kaku.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen 

sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari 

penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis 

dengan kesadaran dan kesengajaan untuk penjelasan-penjelasan dan 
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pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan 

kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan 

peristiwa, dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto 

dokumentasi penelitian. Dalam hal dokumentasi ini yaitu penulis 

mengumpulkan data tentang berdirinya sekolah, keadaan guru, dan 

keadaan siswa. Visi dan misi serta catatan penting lainnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi serta dokumentasi akan dianalisis secara teknik naratif. Teknik 

naratif yaitu teknik yang dipaparkan melalui keadaan atau fenomena yang 

diperoleh dengan apa adanya, kemudian digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat untuk memperoleh kesimpulan. 

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan  langkah-langkah sebagai berikut: pertama, mencatat data yang 

dihasilkan dilapangan dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengaklisifikasikan, 

mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan mebuat indeksnya. Ketiga, kategori 

data yang sudah ada diinterprestasikan. 

 

 

 

 


