
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Pemilihan

lokasi ini karena persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis ada

dilokasi ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan agustus s/d bulan oktober

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru, penetapan lokasi ini

didasarkan alasan bahwa:

1. peneliti mampu meneliti permasalahan tersebut

2. lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti

3. dari segi waktu dan dana tidak menjadi hambatan bagi penulis

B. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi Subjek dari penelitian ini adalah guru

pembimbing sebagai pengelola waktu pelayanan bimbingan konseling.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektivitas

pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi Informan penelitian ini adalah 2 orang guru

pembimbing yang ada di SMK Negeri 4 Pekanbaru sebagai informan utama

dan kepala sekolah dan 2 orang siswa sebagai informan tambahan untuk



memperoleh data secara lebih holistic tentang efektivitas pengelolaan waktu

oleh guru pembimbing.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penggumpulannya

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu data tertentu.1 Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan kepada guru pembimbing dan informan tambahan secara lisan

untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan waktu oleh guru

pembimbing di SMK Negeri 4 Pekanbaru.

Guru pembimbing berjumlah dua orang dan kepala sekolah sebagai

informan tambahan untuk mendapatkan data secara holistic tentng

pengelolaan waktu oleh guru pembimbing. Sedangkan waktu dalam

melakukan wawancara ini pada setiap guru pembimbing adalah berkisar

15 sampai 20 menit dalam satu proses wawancara. Mengenai tempat ada

yang peneliti lakukan di ruang bimbingan konseling, kantin, di luar

sekolah, dan rumah guru pembimbing.

Peneliti mewawancarai guru pembimbing dengan sejumlah pertanyaan

yang telah disiapkan sebelumnya, dan proses ini dilaksanakan ketika Guru

pembimbing siap dan mempunyai waktu luang.

1 Beni Ahmadi Saebani. Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hal. 190



2. Dokumentasi

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk gambar, ataupun tulisan

sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.

Dokumentasi juga bisa dikatakan kumpulan dari dokumen-dokumen

yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan

proses pengumpulandan pengelolaan dokumen secara sistematis dan

menyebar luaskan kepada pemakai informasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian  ini adalah menggunakan

metode deskriftif analitik yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-

data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep

yang mendukung pembahasan. Penjelasan ini menggunakan metode kualitatif

yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat  untuk memperoleh

kesimpulan.


