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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskrifsikan 

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok dalam Pembebasan Bersyarat di Rumah 

Tahanan Kelas II B Pekanbaru. 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pelaksanaan Bimbingan 

Kelompok dalam Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Kelas II B 

Pekanbaru, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan hasil observasi dan 

wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi 

terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep 

operasional dan Undang-Undang yang memiliki kerterkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

B. Lokasidan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 

Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sialang Bungkuk – Kulim Pekanbaru – 

Riau. 

 

Adapun rincian dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Januari sampai bulan Juni 2018 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 

Pekanbaru, atau dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel III.1 

Rincian dan waktu penelitian 

No 

 

Uraian  

Kegiatan 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Feb 

 

Mar Apr Mei 

 

Juni 

 Ket 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pembuatan 

Proposal 

Penelitian 

                     

2 
Perbaikan 

Proposal 

                     

3 
Seminar 

Proposal 

                     

4 
Penyusunan 

Wawancara 

                     

5 
Pengumpulan 

Data 

                     

6 
Pembuatan 

Laporan 

                     

7 
Persentase 

Hasil/Sidang 

                     

 

Waktu pembuatan proposal penelitian pada bulan Februari 2018 minggu 

pertama dan kedua, perbaikan proposal pada bulan Maret 2018 minggu kedua dan 

ketiga, seminar proposal bulan April 2018 minggu pertama, wawancara bulan 

April 2018 minggu ketiga dan keempat, pengumpulan data bulan Mei 2018 

minggu pertama dan kedua, pembuatan laporan bulan Mei 2018 minggu ketiga 

dan keempat, persentase hasil / sidang bulan Juni 2018 pada minggu pertama. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Adalah data yag diperoleh dari informan yang menjadi subjek 

penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang 

sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun 

wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan 

foto-foto sebagai bukti penelitian ini dilakukan.
49

 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian. Informan juga dapat diartikan orang yang diperkirakan menguasai 

dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.
50

 

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara 

purposive sampling dan snowball sampling. Penentuan sampel sumber data 

masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penelitian 

dilapanagan. 

Sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi 

kriteria sebagai berikut:
51

 

1. Mereka yang menguasaiatau memahami sesuatu melalui proses 

ankulturasi, sehingga sesuatu itu bukan hanya sekedar diketahui, tetapi 

juga dihayatinya. 

2. Mereka yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi. 

4. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

pembimbing. 

Sesuai dengan penjelasan kriteria diatas, pelaksanaan bimbingan 

kelompok dalam pembebasan bersyarat dilakukan dengan kelompok besar 

yang berjumlah (13-20) orang anggota. Dengan demikian informan yang 

peneliti ambil dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu 1 (satu) orang 
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pimpinan RUTAN Kelas II B Pekanbaru, 1 (satu) orang konselor atau 

pembimbing, dan 2 (dua) orang klien.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Obserasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-

gejala  atau fenomena yang diselidik.
52

 

2. Wawancara  

 Wawancara ataua interview adalah sebuah percakapan langsung 

(face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
53

 Proses 

interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

tentang pelaksanaan bimbingan kelompok yang diterapkan oleh Rumah 

Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru dalam pembebasan bersyarat. Dalam 

hal itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang membutuhkan privasi 

atau rahasia. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
54
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F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil peneltian kualitatif, digunakan 

uji coba validitasi data dengan menggunakan model triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informan yang didapat dengan 

metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi 

sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat 

dokumentasi yang ada.
55

 

Sugiono ada membedakan 4 macam trigulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. Trigulasi dengan sumber 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan 

penelitian kualitatif. Adapun untuk memenuhi kepercayaan itu maka ditempuh 

langkah sebagai berikut. 

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Jadi setelah melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil penelitian ini diganbungkan 

sehingga saling melengkapi. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
56

 Teknik analisis data 

dalam peneltian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dapat ditempuh 

melalui tiga cara yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses pentransformasian 

data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. 

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-

kode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang 

selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir 

laporan.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu 

mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk 

deskripsi-narasi tentang Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Dalam 

Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara 

Kelas II B Pekanbaru. 

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-

catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar 

pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya 

yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Atau dengan kata lain, verifikasi merupakan usaha memunculkan 

makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, 

dan kecocokannya dengan validitas penelitian. 

  Dalam peneltian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif menggambarkan atau memaparkan fenomena-
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fenomena denagan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara 

sistematis, member analisis secara cermat, kritis dan mendalam terhadap 

objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.
57

 

Sehingga diharapkan dengan penelitian ini penulis dapat 

mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Kelompok yang 

dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Pekanbaru. 
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