
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penilitian  

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitianya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.
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B. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Pemilihan  

lokasi ini di dasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang 

di teliti ada di lokasi ini. Selain itu dari segi pertimbangan waktu dan 

dana, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Waktu  penelitian ini di 

lakukan apabila judul sudah di terima. 

 

C. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Guru bimbingan konseling dan siswa , 

sedangkan objek penelitiannya adalah upaya mengatasi perilaku 

membolos.  
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D. Informan penelitian  

Informan utama dalam penelitian ini adalah guru bimbingan 

konseling yang ada di SMA N 12 Pekanbaru yang berjumlah 5 orang 

dan siswa . 

 

E.  Teknik pengumpulan data. 

1. Observasi  

         Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi siswa membolos 

di sekolah, sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui 

wawancara. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang di lakukan untuk mengumpulkan 

data dengan mengajukan bebrapa pertanyaan kepada objek yang 

diteliti  atau kepada informan dan autoritas (seorang ahli yang 

berwenang dalam suatu masalah). Metode ini di lakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada Guru bimbingan dan 

konseling  di sekolah menengah atas negeri 12 Pekanbaru . Metode 

ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang 

membolos di sekolah menegah atas  negaeri 12 Pekanbaru.  
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3. Dokumentasi 

Di peroleh dari pihak tata usaha untuk memperoleh data 

tentang sarana dan prasarana di sekolah, keadaan siswa dan guru, 

kurikulum yang digunakan dan riwayat sekolah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis deskriftif kualitatif dengan persentase.
21

adapun cara yang 

digunakan adalah jika data telah terkumpul maka diklasifikasi 

kedalam dua kelompok yaitu data yang bersifat kualitatif yakni data 

yang digunakan ke dalam kata-kata atau data yang berbentuk kalimat 

yakni untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat 

kuantitatif yakni data yang berwujud angka dalam bentuk persentase. 

Kesimpulan analisis data di buat dalam bentuk kalimat-kalimat. 

Teknik semacam ini disebut deskriftif kualitatif dengan persentase. 

Adapun rumusanya yaitu:   

    
 

 
          

Keterangan: P: Besar persentase alternative jawaban, 

      F: Frekuensi alternative jawaban respon,  

      N: Jumlah frekuensi keseluruhan. 
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 Secara kuntitatif atau tidak maksimalnya ditentukan dengan 

persentase hasi penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:   

1. Apabila persentase berkisar antara 81-100% mka di simpulkan 

pelaksanaanya tergolong sangat obtimal. 

2. Apabila persentase berkisar antara 61-80% maka disimpulakn 

pelaksanaanya tergolong optimal. 

3. Apabila persentase berkisar antara 41-60% maka disimpulkan 

pelaksanaanya tergolong cukup optimal. 

4. Apabila persentase berkisaran antara 21-40% maka disimpulkan 

pelaksanaanya tergolong tidak optimal. 

5. Apabila persentase berkisaran antara 0-20% maka disimpulkan 

pelaksanaanya tergolong sangat tidak optimal.
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