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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A Jenis Data Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat 

deskriftif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada  fenomena yang terjadi pada saat 

ini penelitian ini berusaha untuk memuat deskriptif fenomena yang diselidiki dengan 

cara menggambarkan dan  mengklarisikasikan fakta, penelitian ini digunakan untuk 

menjawab apapun atau bagaimana keadaan sesuatu (fenomena, fakta) dan melaporkan 

sebagaimana adanya.
28

 

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisa data yang berasal dari hasil 

wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil Observasi di lapangan adalah 

masalah pernikahan dini di MAN 1 Hulu Sungai Selatan. Data-data ini berbentuk 

kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

B Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di MAN 1 Hulu Sungai Selatan, dan Waktu penelitian 

dimulai pada tanggal 28 September 2020 dan berakhir pada 28 November 2020. 

 

  

                                                 
28

Suhrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15, (Jakarta 
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Tabel I. Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan data 

No Data Sumber 

Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Teknik Pengolahan Data 

1. Data Primer: 

a. Perencanaan layanan 

bimbingan klasikal dalam 

mencegah pernikahan dini di 

MAN 1 Hulu Sungai Selatan 

yang terdiri dari beberapa 

indikator yaitu 

1) Program Tahunan 

Bimbingan dan Konseling 

2) Dukungan dari Kepala 

Sekolah 

3) Perencanaan layanan 

meliputi Rencana 

Pelaksanaan Layanan 

(RPL) 

b. Data tentang Pelaksanaan 

layanan bimbingan klasikal  

dalam mencegah pernikahan 

dini di MAN 1 Hulu Sungai 

Selatan yang terdiri dari 

beberapa indikator yaitu 

1) Kegiatan layanan 

bimbingan klasikal dalam 

mencegah  

2) Metode layanan bimbingan 

klasikal 

3) Media layanan bimbingan 

klasikal 

c. Evaluasi layanan bimbingan 

klasikal dalam mencegah 

pernikahan dini di MAN 1 

Hulu Sungai Selatan terdiri 

dari beberapa indikator yaitu 

1) Partisipasi Siswa 

2) Antusiasme Siswa 

3) Kompetensi atau Kinerja 

Guru BK 

 

 

 

 

Guru BK 

 

 

 

 

 

 

Guru BK 

 

 

 

Guru BK 

Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi, Wawancara, dan 

Dokumenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi, Wawancara, dan 

Dokumenter 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi, Wawancara, dan 

Dokumenter 

2 Data Sekunder 

a. gambaran umum lokasi 

penelitian 

 

 

Guru BK 

 

 

Dokumentasi 
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C Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

a) Editing, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data yang telah 

terkumpul. Data itu diteliti apakah benar-benar sesuai dengan data yang akan 

digali atau tidak. 

b) Klasifikasi data, penulis mengelompokkan dan memilih data sehingga dapat 

gambaran yang sesuai dengan data yang digali. 

c) Kesimpulan, penulis mengambil kesimpulan dengan menganalisis data untuk 

mengambil kesimpulannya 

2. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi  dengan cara mengorganisasikan 

data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data,  

reduksi data, penyajian data  dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. 

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 

a. Reduksi data  

b. Program Bimbingan dan 

Konseling 

c. Dokumen layanan bimbingan 

klasikal 

Tata Usaha  
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Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. 

b. Penyajian data  

 Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah 

bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang 

tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Sekumpulan informasi berupa 

gambaran jelas tentang Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal dalam 

Mencegah Pernikahan Dini Siswa X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan. 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah 

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan 

antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada.
29
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D Prosedur Penelitian 

  Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilalui  yaitu: 

1. Tahap perencanaan 

a. Penjajakan lokasi penelitian 

b. Konsultasi kelokasi penelitian 

c. Mengajukan desain proposal 

d. Persetujuan judul  

2. Tahap pesiapan 

a. Mengadakan seminar proposal 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil peneitian 

c. Memohon surat riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin 

d. Menyiapkan alat-alat pengumpulan data 

e. Menyampaikan surat riset kelokasi penelitian 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Pengumpuan data 

b. Mengolah dan menganalisi data 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian berbentuk laporan 

b. Berkonsultasi tentang hasil laporan dengan dosen pembimbing 

c. Mempebanyak hasi laporan akhir dan selanjutnya dibawa kesidang munaqasah 

untuk di pertanggung jawabkan. 


