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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian berlokasi di SMP Negeri 1 Siak Hulu. Pemilihan 

lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang 

diteliti ada di lokasi ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru bimbingan konseling yang ada di 

SMP Negeri 1 Siak Hulu. Sedangkan objeknya adalah strategi dalam 

meningkatkan karakter disiplin siswa. 

3. Informan penelitian  

 Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah guru 

bimbingan konseling di SMP N 1 Siak Hulu yang berjumlah lima orang 

guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling di sekolah  ini 

merupakan tenaga pendidik profesional yang telah menempuh 

pendidikan pada jenjang sarjana (S1) dalam bidang bimbingan 

konseling. 

4. Teknik pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Digunakan untuk mendapatkan data tentang strategi dan 

faktor pendukung dan penghambat guru bimbingan konseling dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan keadaan sekolah. 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepada guru bimbingan konseling. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kumpulan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, baik berupa gambar, tulisan dan karya-karya lainnya. 

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari 

bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen, mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang sekolah secara kualitatif. 

5. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif. Pengolahan data kualitatif ini dilakukkan dengan cara 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.
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 Dalam proses menganalisis 

data yang penulis lakukan, beberapa langkah yang dilakukan terdiri dari 

23 pertanyaan. Setelah proses wawancara berakhir, tahap selanjutnya 
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adalah memindahkan hasil wawancara ke dalam transkip wawancara, 

kemudian hasil dari transkip wawancara itu di lanjutkan ke tahap 

pengkodean, pengkodean ini menampilkan sebuah kolom yang 

berisikan kode, baris dan hasil wawancara. Kode adalah pertanyaan dari 

transkip wawancara, baris merupakan rangkaian angka yang tersusun 

dimulai dari angka 1 sampai angka yang disesuaikan dengan seberapa 

banyak baris yang dibutuhkan untuk hasil wawancara yang ada di 

dalam kolom. Baris ini fungsinya untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami penyajian data hasil penelitian yang ada di bab IV. Di dalam 

bab IV akan ada kutipan dari hasil wawancara yang akan diberi kode. 

Contoh kode: GBK1/WWC1-10/2015. GBK1 merupakan guru 

bimbingan konseling 1, WWC1 merupakan wawancara pertama, 1-10 

merupakan baris yang menunjukkan jawaban yang dimaksud ada pada 

baris ke1-10. Sedangkan 2015 adalah tahun pada saat wawancara 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 


