
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru.

Mengingat tempat tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan memudahkan peneliti dalam

memperoleh data. Selain dari itu, dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian

ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari s/d Juni 2014.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sosialisasi program Bimbingan Konseling (BK) dalam

rangka membina kerjasama untuk mengatasi masalah kepribadian anak. Sedangkan

subjeknya adalah guru pembimbing dengan orang tua wali murid sebagai informan utama,

sedangkan siswa dijadikan sebagai informan pendukung.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah 2 orang guru pembimbing dan  orang tua kelas VII

mengadakan sosialisasi yang berjumlah 5 orang. Kelas VII terdiri dari 8 lokal setiap kelas

siswanya berjumlah 40 orang si SMPN 12 Pekanbaru. Informan utamanya adalah guru

pembimbing sedangkan orang tua menjadi informan pendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara



Cara ini dilakukan dengan melakukan diaolog secara lisan di mana peneliti

mengajukan pertanyaan kepada responden atau responden atau informan juga menjawab

secara lisan. Sebagaimana hal observasi, dalam desain penelitiannya, peneliti juga harus

menjelaskan siapa yang diwawancarai, wawancara tentang apa, kapan dan di mana

wawancara dilakukan, apa alat yang digunakan untuk melakukan wawancara harus sesuai

dengan masalah peneliti (rumusan masalah) dan indikator-indikator konsep operasional.1

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi sosialisasi program bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 12 Pekanbaru.

2. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dalam hal ini penulis

menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang sekolah. Untuk

mendapatkan data tentang kegiatan sosialisasi berlangsung serta dokumen-dokumen serta

arsip-arsip yang berkaitan dengan sosialisasi program bimbingan dan konseling di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru.

E. Teknik Analisa Data

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif persentase, jadi teknik

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang sosialisasi program bimbingan dan konseling kepada orang tua siswa

untuk mengatasi masalah kepribadian anak yang berasal dari wawancara akan

dianalisa dengan deskriptif naratif kepada guru pembimbing dan orang tua

1Amri Darwis dan Azwir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam. (Pekanbaru: Suska Press
2009), h. 14



b. Data untuk mengetahui bentuk sosialisasi program dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh guru pembimbing pada orang

tua siswa yang berasal wawancara akan di analisis dengan teknik deskriptif naratif.


