
 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat Penelitian  

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 20 September s/d 18 Oktober dan 

tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA  Negeri 12 Pekanbaru. Dipilihnya SMA 

Negeri 12 Pekanbaru sebagai tempat penelitian dikarenakan permasalahan tersebut 

penulis temukan di sini.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru pembimbing SMA Negeri 12 

Pekanbaruyang berjumlah 4 orang guru pembimbing. Sedangkan objek penelitian adalah 

bagaimana pelaksananaan layanan bimbingan dan konseling di dalam mengatasi siswa 

yang terlibat dalam geng motor di SMA Negeri 12 Pekanbaru.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi di dalam penelitian ini adalah yakni guru pembimbing seluruhnya 

berjumlah  sebanyak 4 orang guru pembimbing. Mengingat jumlah penelitian ini 

jumlahnya hanya sedikit maka penulis tidak perlu mengambil sampel.  

D. Teknik pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini penulis kumpulkan dengan menggunakan teknik: 

 

1. Observasi 

43 



Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat geng motor, 

sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui wawancara. 

2. Wawancara 

Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada subjek penelitian yakni 

empat orang guru pembimbing, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pelaksanan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang terlibat 

geng motor.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan persentase1. Adapun cara yang digunakan adalah jika data telah 

terkumpul maka diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu data yang bersifat 

kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau data yang terbentuk kalimat 

yakni untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yakni 

data yang berwujud angka dalam bentuk persentase. Kesimpulan analisis data dibuat 

dalam bentuk kalimat-kalimat. Teknik semacam ini disebut deskriptif kualitatif dengan 

persentase. Adapun rumusnya yaitu :  
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Keterangan :  

P = persentase  

F = frekuensi  

N = Total jumlah  

                                                
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 243-244 



Secara kuantitatif maksimal atau tidak maksimalnya ditentukan dengan persentase 

hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut :  

1. Apabila persentase berkisar antara 81-100% maka disimpulkan pelaksanaannya 
tergolong sangat baik.  

2. Apabila persentase berkisar antara 61-80% maka disimpulkan pelaksanaannya 
tergolong baik.  

3. Apabila persentase berkisar antara 41-60% maka disimpulkan pelaksanaannya 
tergolong cukup baik.  

4. Apabila persentase berkisar antara 21-40% maka disimpulkan pelaksanaannya 
tergolong tidak baik.  

5. Apabila persentase berkisar antara 0-20% maka disimpulkan pelaksanaannya 
tergolong sangat tidak baik. 2 

 

 

                                                
2 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2002, hlm. 13 




