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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.
38

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa 

persoalan-persoalan yang diteliti terdapat di lokasi ini, kemudian dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan februari-april 2017. 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru BK di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru yang berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan obyek 

penelitian adalah penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung 

penyusunan program bimbingan dan konseling. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik: 
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1. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan antara dua orang 

secara tatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan dari informan. Wawancara dalam 

penelitian ini adalah upaya untuk memperoleh informasi mengenai 

penggunaan himpunan data siswa dalam mendukung penyusunan 

program BK di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi  langsung dari sumbernya. 

Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari 

responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya 

dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara 

dapat berjalan dengan baik.
39

 

 

2. Dokumentasi yaitu menganalisis data yang tertulis dalam dokumen 

yang ada. Metode dokumentasi merupakan cara memperoleh data 

dengan jalan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, 

dokumen, peraturan, notulen, dan catatan harian. 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk mempeeroleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter. 

Data yang relevan dengan penelitian.
40

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul yang diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. 

Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara digambarkan dengan 
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kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.
41

  

Berikut proses analisis data menurut beberapa ahli: 

1. Sanapiah Faisal dalam Burhan Bungin: 

a. Reduksi : Mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep 

tertentu, kategori tertentu, atau tema teretentu.
42

 

b. Display data : Hasil reduksi data diorganisasikan ke dalam suatu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat secara lebih utuh. Bisa berbentuk 

sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk lainnya.
43

 

c. Conclution drawing and verification : Upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan.
44

 

 

2. McDrury juga mengatakan dalam Lexy J Moleong beberapa tahapan 

analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema 

yang berasal dari data. 

c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan. 

d. Pengkodingan.
45

 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis yang 

dikemukakan oleh Sanapiah Faisal, seperti yang tercantum di atas. Hal ini 

dikarenakan teknik analisis tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian 

ini. Serta mudah dipahami dan cukup ringkas dalam penggunaannya. 
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