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BAB III

METODE PENELITIAN

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

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

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

berikut.

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.1

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMPN 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 tanggal 01 Mei 2015 sampai

dengan 13 Juni 2015.

1 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.
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C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah guru BK di SMPN 10 Pekanbaru yang

berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan obyek penelitian adalah penggunaan

aplikasi instrumentasi IKMS dalam penyusunan program BK.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang guru BK SMPN 10

Pekanbaru dan informan tambahan yaitu 1 (satu) orang waka kurikulum

SMPN 10 Pekanbaru.

Informan dalam penelitian ini didapatkan melalui sample bola salju
(snowball sampling) dimana peneliti secara acak menghubungi beberapa
responden yang memenuhi kriteria (qualified volunteer sample) dan
kemudian meminta responden bersangkutan untuk merekomendasikan teman,
keluarga, atau kenalan yang mereka ketahui yang memenuhi kriteria untuk
dijadikan sebagai responden penelitian. Peneliti kemudian menghubungi
orang dimaksud untuk menentukan apakah mereka memenuhi kriteria sebagai
responden.2

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik:

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 dilakukan dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian

(guru BK) dan kepada informan lain. Untuk melakukan wawancara

peneliti menyiapkan instrumen pedoman wawancara.

2 Morissan, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Kencana, 2012, h. 120-121.
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2. Dokumentasi yaitu menganalisis data yang tertulis dalam dokumen yang

ada. Informasi tertulis diperoleh dengan cara mengakses sejumlah

dokumen dari pihak sekolah berkenaan dengan aplikasi instrumentasi

IKMS seperti buku IKMS, lembar jawaban IKMS, pengolah IKMS,

program BK. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari

penggunaan wawancara yang peneliti lakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh melalui wawancara dan

dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Yaitu teknik menggambarkan fenomena yang diperoleh dengan apa adanya,

kemudian diklasifikasikan dan digambarkan dengan kalimat.

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara digambarkan dengan

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

kesimpulan.3 Dalam proses menganalisis data yang penulis lakukan, beberapa

langkah yang dilakukan adalah mewawancarai dua orang guru Bimbingan

Konseling dan satu orang waka kurikulum, wawancara yang dilakukan terdiri

dari 37 pertanyaan. Setelah proses wawancara berakhir, tahap selanjutnya

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

3 Tohirin, Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis, Pekanbaru, 2011, h.51.
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merupakan rangkaian angka yang tersusun dimulai dari angka 1 sampai angka

yang disesuaikan dengan seberapa banyak baris yang dibutuhkan untuk hasil

wawancara yang ada didalam 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 di beri

kode. Contoh kode: GBK1/WWC1/1-12/2015. GBK1 merupakan Guru

Bimbingan Konseling 1, WWC1 merupakan wawancara pertama, 1-12

merupakan baris yang menunjukkan jawaban yang dimaksud ada pada baris

ke 1-12. Sedangkan 2015 adalah tahun pada saat wawancara dilaksanakan.


