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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali, 

menghimpun dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan 

mengenai pelaksanaan dalam layanan bimbingan karier selama masa 

pandemi covid-19 di SMK Bina Banua Banjarmasin. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengungkap 

makna dibalik tanda, terjalin suatu hubungan yang sangat dekat antara 

subjek dengan objek, serta pencarian datanya dilakukan secara berulang-

ulang.49 Dalam pendekatan kualitatif menggambarkan keadaan yang 

terjadi kemudian dimasukkan data ke dalam kalimat atau uraian yang akan 

memperlihatkan bagaimana pelaksanaan dalam layanan bimbingan karier 

selama masa pandemi covid-19 di SMK Bina Banua Banjarmasin. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah merupakan sumber data yang dimintai 

informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud 

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.50 

 
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2013), h.172. 

50 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.107. 
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Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang 

dimiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Objek 

penelitian adalalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah 

penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai 

untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang 

terjadi.  

Adapun Sugiyono (2017) menjelaskan pengertian objek penelitian 

adalah “ sasaran ilmiah untuk mendaptkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang 

suatu hal (variabel tertentu)”. 51 Adapun yang dimaksud subjek dan objek 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini yang akan menjadi subjek adalah guru BK yang 

memberilakan layanan bimbingan karier, dan siswa di SMK Bina 

Banua Banjarmasin. 

2. Objek Penelitain 

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pelaksanaan 

layanan bimbingan karier selama masa pandemi covid 19 di SMK Bina 

Banua Banjarmasin. 

 

 

 

 
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

CV, 2017), H.11 
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C. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara.52 

1. Data 

Data ialah kata-kata tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai dimana merupakan sumber data utama, dicatat dengan 

catatan tertulis juga melalui rekaman, video, pengambilan foto, 

pencatatan sumber data dan utama gabungan dari aktivitas melatih 

mendengar dan bertanya.53 Peneliti harus dapat menyajikan data yang 

diperoleh dengan jelas dan menarik untuk orang lain yang 

membacanya serta dapat mudah dipahami tentang isi yang dibuat oleh 

peneliti. 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka data yang akan 

digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
52 Indriantoro Nur Dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntasi 

Dan Manajemin, ( Yogyakarta : BPEE, 2013), h. 146-147. 

53 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,1998), h.112. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berkaitan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan pemberian layanan bimbingan karier selama 

masa pandemi covid-19 di SMK Bina Banua Banjarmasin 

dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2) Kendala dalam pelaksanaan bimbingan karier selama masa 

pandemi covid-19 di SMK Bina Banua Banjarmasin 

b. Data Sekunder 

Untuk melengkapi data primer, peneliti juga mengumpulkan data 

penunjang yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti disebut 

dibawah ini:  

1) Sejarah singkat berdirinya sekolah SMK Bina Banua 

Banjarmasin 

2) Visi dan misi Sekolah SMK Bina Banua Banjarmasin  

3) Data Lokasi Penelitian. 

4) Keadaan sarana dan prasarana Sekolah SMK Bina Banua 

Banjarmasin 

2. Sumber Data 

Sumber data yaitu tempat asal muasal data yang dimunculkan, 

menceritakan siapa atau apa yang menjadi sumber data informasi dan 

juga sebagai jawaban keluar, maka sumber data disebut responden, 
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yaitu orang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti 

secara lisan.54 Untuk memperoleh data di atas diperlukan sumber data 

sebagai berikut: 

a. Informan utama, yaitu 2 Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah 

SMK Bina Banua Banjarmasin. 

b. Informan tambahan, yaitu Siswa dan Staf Tata Usaha di Sekolah 

SMK Bina Banua Banjarmasin. 

c. Studi Dokumen, yaitu semua catatan ataupun arsip yang memuat 

data-data atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini baik 

yang berasal dari kepala sekolah, guru, maupun staf tata usaha 

sekolah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Dalam mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan Pelaksanaan Layanan Bimbingan Karier Selama 

Masa Pandemi Covid 19 di SMK Bina Banua Banjarmasin. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Wawancra merupakan teknik pengambilan data di mana 

peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali 

 
54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, ……. h.172 
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informasi dari responden.55 Pada dasarnya terdapat dua jenis 

wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak 

terstruktur. Wawancara terstrukur yaitu jenis wawancara yang disusun 

secara terperinci.  Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.56 

Wawancara dilakukan terhadap guru ketika guru berada di 

dalam kelas atau saat guru berada di luar kelas. Wawancara tentang 

bagaimana perencanaan program yang direncanakan oleh guru 

bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bimbingan karier 

selama masa pandemi covid-19, bagaimana pelaksanaan layanan 

bimbingan karier selama masa pandemi covid-19, tentang bagaimana 

evaluasi, dan kendala yang dihadapi dari pelaksanaan layanan 

bimbingan karier di SMK Bina Banua Banjarmasin selama masa 

pandemi covid 19. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah hasil-hasil data yang sudah terjadi pada 

saat penelitian, yang berupa dokumen foto, tulisan dan karya. 

Dokumentasi merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan 

pada saat penelitian.57 Metode dokumentasi bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanan dalam layanan bimbingan karier yang di berika 

 
55 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2006), h. 137 . 

56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik………, h. 227. 

57 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Bima Aksara, 2006), h.158. 
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oleh guru bimbingan dan konseling untuk memberikan pemahaman 

yang berkaitan dengan karier. Dokumen yang digunakan peneliti 

berupa profil sekolah, seperti sejarah sekolah, struktur organisasi, 

jumlah guru dan siswa, sarana prasarana serta dokumentasi selama 

proses pembelajaran dengan berupa foto atau video. 

Tabel 1 Matrik Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

NO DATA SUMBER DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. Data Primer (data pokok), 

sebagai sumber : 

A. Data tentang pelaksanaan 

layanan bimbingan karier 

selama masa pandemi covid 

19 di SMK Bina Banua 

Banjarmasin, dilihat dari : 

1. Data tentang perencanaan 

program yang 

direncanakan oleh guru 

bimbingan dan konseling 

dalam memberikan 

layanan bimbingan karier 

selama masa pandemi 

covid-19 

2. Data tentang pelaksanaan 

layanan bimbingan karier 

selama masa pandemi 

covid-19 dan, 

3. Data tentang evaluasi dari 

pelaksanaan layanan 

bimbingan  karier di SMK 

Bina Banua Banjarmasin 

selama masa pandemi 

covid 19. 

Dua Guru 

Bimbingan dan 

Konseling di 

sekolah SMK 

Bina Banua 

Bnjarmasin. 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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B. Data tentang kendala dalam 

pelaksanaan layanan 

bimbingan karier selama masa 

pandemi covid 19 di SMK 

Bina Banua Banjarmasin 

2. Data Sekunder (data 

penunjang) yaitu: 

a. Sejarah singkat berdirinya 

sekolah SMK Bina Banua 

Banjarmasin 
b. Visi dan misi Sekolah SMK 

Bina Banua Banjarmasin  
c. Data Lokasi Penelitian. 
d. Keadaan sarana dan 

prasarana Sekolah SMK 

Bina Banua Banjarmasin 
 

Kepala Sekolah 

dan Staf Tata 

Usaha 

Wawancara, dan 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.58 Analisis 

data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara agar 

mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses 

analisis data dalam penelitian kualitatif di Sekolah SMK Bina Banua 

Banjarmasin dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis 

data dilanjutkan pada saat peneliti berada dilapangan sampai peneliti 

menyelesaikan kegiatan dilapangan.  

Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. Adapun langkah-langkah analisis data 

adalah sebagai berikut: 

 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik……., h.235. 
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1. Pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data atau informasi 

sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh peneliti baik itu dari data 

yang didapatkan dari hasil wawancara, serta dokumentasi pada saat 

berada di lapangan.  

2. Reduksi data, yaitu proses analisis untuk memilih, memusatkan 

perhatian, menyederhanakan, mengabstrakkan serta meinformasikan 

data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

3. Penyajian data, yaitu mensajikan data dalam bentuk uraian singkat 

yang ditulis dari hasil penelitian secara keseluruhan yang berbentuk 

narasi sesuai dengan data yang ada di lapangan. Penyajian data dalam 

bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa 

yang terjadi pada saat peneliti berada di lapangan.  

4. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang masih bersifat sementara dan akan berkembang jika berada 

di lapangan bagi penelitian kualitatif.  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti melalui beberapa 

tahapan, yaitu : 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Obsevasi ke lokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal skripsi 

c. Bekonsultasi dengan dosen penasehat 

d. Mengajukan desain proposal penelitian kepada Biro Skripsi 
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2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah desain proposal disetujui 

b. Memperbaiki desain proposal berdasarkan pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 

Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

b. Penyajian data 

c. Analisis data  

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai 

laporan yang telah disusun serta diadakan koreksi dan 

perbaikan hingga disetujui 

  




