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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang, (1) jenis penelitian (2) waktu dan tempat 

penelitian (3) subyek dan obyek penelitian (4) informan penelitian (5) teknik 

pengumpulan data (6) teknik analisis data. Masing-masing akan disajikan sebagai 

berikut. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan 

menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar 

yang khusus.
39

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juli tahun 2016, 

dengan arti kata setelah selesai seminar proposal.Penelitian ini berlokasi di 

SMAN 10 Pekanbaru, pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa 

persoalan-persoalan yang diteliti ada di lokasi tersebut, kemudian dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. 
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C. Obyek dan Subyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah (1) pelaksanaan kunjungan rumah dalam 

mengatasi masalah siswa broken home di SMAN 10 Pekanbaru (2) faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan kunjungan rumah di SMAN 10 Pekanbaru. 

Sedangkan subyek penelitian ini adalah guru bimbingan konseling di SMAN 

10 Pekanbaru yang berjumlah 3 (tiga) orang. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah guru bimbingan konseling yang ada di 

SMAN 10 Pekanbaru yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagai informan kunci, 

3 (tiga) orang orang tua siswa,2 (dua) orang wali kelas, 2 (dua) orang guru 

mata pelajaran yang menjadi informan tambahan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik: 

1.  Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara adalah cara 

terbaik untuk mengaitkan pengamatan berperan serta yang 

memungkinkan peneliti untuk melihat informan berperilaku sebelum 

berwawancara.
40

 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan kepada subyek penelitian (guru BK) dan kepada informan 
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lain. Untuk melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen 

pedoman wawancara terlebih dahulu. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), 

dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi 

bagi proses penelitian.
41

 

Informasi tertulis diperoleh dengan cara mengakses sejumlah 

dokumen dari guru BK yang bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan 

kunjungan rumah dan data siswa broken home yang telah dilakukan 

kunjungan rumah. 

Dalam hal ini, peneliti juga mengumpulkan data dari pihak tata 

usaha untuk memperoleh data-data tentang sarana dan prasarana sekolah, 

keadaan siswa dan guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayat sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.
42

 

 Setelah pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah 

melakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Yaitu teknik menggambarkan fenomena yang diperoleh dengan apa adanya, 

kemudian diklasifikasikan dan digambarkandengan kalimat. Analisis atau 
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penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan 

menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, 

mereduksi dan menyajikannya. 
43

 

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. 

Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.
44

 

Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode 

perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Glasser & Strauss, yaitu: (1) 

Reduksi data, langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasi satuan atau unit, yaitu unit-unit terkecil yang ditemukan 

dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan fokus dana masalah 

penelitian. Sesudah satuan di peroleh, selanjutnya melakukan koding data 

(memberikan kode pada setiap satuan data); (2) kategorisasi atau menyusun 

kategori, yaitu upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam untukan-

untukan yang memiliki kesamaan. Selanjutnya setiap kategori diberi nama 

yang disebut label; (3) sintesisasi atau mensintesiskan, yaitu mencari kaitan 

antara satu kategori dengan kategori lainnya. Selanjutnya, kaitan satu kategori 

dengan kategori lainnya diberi nama atau label lagi; (4) menyusun hipotesis 
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kerja, hipotesis kerja sudah merupakan teori substansif (teori yang berasal dan 

masih terkait dengan data).
45

 

Dalam proses menganalisis data yang penulis lakukan, beberapa 

langkah yang dilakukan adalah mewawancarai 3 (tiga) orang guru bimbingan 

konseling dan 2 (dua) orang wali kelas yaitu kelas X (sepuluh) dan XI 

(sebelas), wawancarayang yang dilakukan terdiri dari 30 pertanyaan. Setelah 

proses wawancara berakhir, tahap selanjutnya adalah memindahkan hasil 

wawancara ke dalam transkip wawancara, kemudian hasil dari transkip 

wawancara itu dilanjutkan ke tahap pengkodean, pengkodean ini 

menampilkan sebuah kolom yang berisikan kode, baris dan hasil wawancara. 

Kode adalah pertanyaan dari transkip wawancara, baris merupakan angka 

yang tersusun dimulai dari angka satu sampai angka yang disesuaikan dengan 

seberapa banyak baris yang dibutuhkan untuk hasil wawancarayang ada di 

dalam kolom. 

Baris ini berfungsi untuk memudahkan pembacadalam memahami 

penyajian data hasil penelitian yang ada pada bab IV. Di dalam bab IV akan 

ada kutipan dari hasil wawancara yang akan diberi kode. 
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