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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

1. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMA Pondok Pesantren Babussalam

Pekanbaru. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai Mei.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas persoalan-persoalan yang akan dikaji

oleh peneliti ada di lokasi ini, selain lokasi ini dijangkau oleh peneliti

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian.

2. Subjek dan objek penelitian

Berdasar judul yang ada, maka yang menjadi subjek penelitian ini

adalah guru pembimbing, sedangkan yang menjadi objek pada penelitian

ini adalah peranan guru pembimbing dalam melaksanakan bimbingan

siswa underachiever.

B. Populasi dan sample

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang akan di teliti.

Guru pembimbing yang melaksanakan bimbingan siswa underachiever yang

berjumlah 1 dan tiga siswa underachiever, berhubung  jumlah populasinya

sedikit maka penulis tidak melakukan penarikan sampel dan semua populasi

akan diteliti.

1. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yaitu:
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a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap

muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan dari informan atau guru pembimbing dan

pendukung informan seperti siswa.1

b. Dekumentasi

Peneliti memakai teknik dekumentasi yang dimana

dekumentasi adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar majalah, notulen

rapat, agenda, dan sebagainya.

2. Teknik analisis data

Karena penellitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, maka

penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa

fenomena-fenomena, peristiwa yang sebenarya terjadi di sekolah penulis

teliti. Maka beberapa deskripsi digunakan untuk menentukan prinsip-

prinsip dan penjelasan yang mengarahkan pada kesimpulan.

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan

teknik deskriptif kualitatif. Menurut Miles and Huberman2, pengolahan

data kualitatif dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut,

yaitu data reduction, data display and conclusion drawing. Data yang

diperoleh dilapangan dianalisis melalui reduksi data, yaitu memilih data

1 Tohirin, Dasar-dasar Metode Penelitian Pendekatan Praktis (Diktat Perkuliahan, Tidak
Diterbitkan, 2010). hlm. 23

2 Ibid, hlm. 246
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yang pokok dan penting. Selanjutnya data disajikan secara naratif. Setelah

data disajikan, selanjutnya diambil kesimpulan dari data yang telah

terkumpul tersebut.


