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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan 

Urgensi Konseling Kelompok Rasional Emotif untuk Membantu Karyawan 

Dalam Mengatasi Kecemasan Kerja di PT. Perkebunan V Pusat Pekanbaru. 

Dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, 

pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksi atas data 

penentuan data yang dianggap representative secara operasional.  

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan 

berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara 

mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model 

kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam 

konteks satu kesatuan yang integral.
47

 

Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian 

kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan.
48

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Perkebunan V Pusat 

Pekanbaru jl.Rambutan. Dengan waktu penelitian Maret-Mei 2019 untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang reliable dan valid. 
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Tabel 3.1 

Rincian dan Waktu Penelitian 

 

No 
Uraian  

Kegiatan  

Pelaksanaan Penelitian Tahun 2018-2019 

November Desember Januari Februari Maret 

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

1 Pembuatan 

proposal                                         

2 Perbaikan 

proposal                                          

3 Seminar 

proposal                                          

4 Penyusunan 

Wawancara                                         

5 Pengumpulan 

data                                         

6 Pembuatan 

laporan                                          

7 Persentase 

hasil                                          

 

C. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data skunder.
49

 

1. Data Primer  

Data primer, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari 

informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil 

observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai 

pihak atau instansi terkait dengan penelitian. 
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D. Informan Penelitian  

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
50

 

Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang konselor yaitu Tina Andri Liana, 

M.Psi, Psikolog, Dwi Jatmiko P,S.Psi, MM.Psi  di bagian pengembangan 

SDM PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini 

terdiri 2 orang untuk mendapatkan data dan informasi.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya 

dilakukan melalui :  

1. Wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data 

tentang variable latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, 

sikap terhadap sesuatu. 

2. Observasi  

Observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di 

PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari asal kata yaitu dokumen yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian. 
51
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F. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kejalidan atau kesohihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.
52

 Validitas data dalam penelitian kualitatif menggunakan 

konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman 

peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana 

fenomena itu muncul, jadi pemahaan yang mendalam atas fenomena yang 

diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif tersebut. 

Sebab penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (meaing) atau 

memahami gejala, peristiwa, fakta, atau kejadian secara mendalam.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data setelah diperoleh data yang lengkap maka langkah 

selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Yang mana penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu 

digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara. 

Observasi dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan.
53 
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