
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan 

pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang 

khusus.
29

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini 

didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti terdapat 

dilokasi ini. Selain itu, dari segi waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat 

penulis jangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian dilokasi 

tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai  bulan Agustus. 

C. Subjek dan Objek Penelitan 

Adapun subjek dari penelitian ini adalah guru BK SMP Negeri 4 

Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan layanan 

penguasaan konten di SMP Negeri 4 Pekanaru. 
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D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang guru Bimbingan 

Konseling, 1 orang Wakil Kurikulum dan 3 siswa  di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Pekanbaru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian kualitatif ini, untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan : 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode 

yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita 

selalu terlibat dalam proses mengamati.
30

 

Data yang diobservasi atau diamati langsung itu adalah bagaimana 

proses pelaksanaan layanan penguasaan yang diberikan oleh guru 

bimbingan konseling (konselor sekolah). Siapa saja dan yang mendukung 

berlangsungnya proses pelaksanaan layanan penguasaan konten di 

sekolah, dan bagaimana proses pelaksanaan layanan konten di sekolah 

tersebut. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 
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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.
31

 

Wawancara yang dilakukan kepada Wakil Kurikulum, guru BK dan 

siswa untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 

layanan penguasaan konten di SMP Negeri 4 Pekanbru. 

3. 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. 

Data berupa dokumen yang dimaksud adalah data-data yang ada 

kaitannya dengan pelaksanaan layanan penguasaan konten yaitu berupa 

arsip misalnya absen siswa, hasil tes siswa(bakat dan intelegensi), media 

yang digunakan ketika memberikan bimbingan dan lain sebagainya.
32

 

F. Teknik Analis Data 

Menurut Muhadjir (dalam Tohirin) menyatakan bahwa analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan 

temuan penelitian melalui suatu pengamatan dan wawancara serta yang 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikajinya 
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dan menjadikannya sebagai sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, 

mengklasifikasi, merudiksi, dan menyajikannya.
33

 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu suatu bentuk penelitian yang paling 

dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada. Caranya dengan mengumpulkan data, kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan dijelaskan 

dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan.
34

 

Untuk lebih jelasnya, dalam rangka analisis ini dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan 

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

b. Klasifikasi Data 

Yang dimaksud klasifikasi data adalah data yang asli, artinya data 

sebagai hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

sendiri, bukan data hasil karya orang lain. Demikian beberapa hal yang 

dalam hubungan dengan klasifikasi data yang penting untuk diperhatikan 

yaitu petingnya pemahaman klasifikasi data ini disebabkan hubungannya 

sangat erat dengan nilai data yang besar manfaatnya bagi proses 

pengambilan keputusan. 
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c. Deskripsi Data 

Dengan menghubungkan satu dengan data lain maka seluruhnya 

akan menjadi kesatuan yang utuh, yang diharapkan menemukan gambaran 

jelas tentang pelaksanaan layanan penguasaan konten di SMP Negeri 4 

Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subyek dan obyek 

penelitian ini yang berisi tentang pelaksanaan layanan penguasaan konten. 

d. Menyimpulkan Data 

Yang dimaksud dengan menyimpulkan data adalah menyimpulkan 

semua data yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian yang 

berisi tentang pelaksanaan layanan penguasaan konten yang didapat dari 

lapangan. 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 


