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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik 

di lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah, usaha 

pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan wawancara observasi.
50

 

Penelitian ini menggunakan fakta yang ada dilapangan dengan pengamatan dan 

wawancara serta menggunakan data kepustakaan.
51

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan pencarian fakta dengan interpretasi tepat. Bertujuan untuk 

menerangkan pendidikan dan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai 

dengan apa adanya. Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui Peran Guru Bimbingan 

dan Konseling dalam proses peminatan pada peserta didik di SMAN 1 Daha 

Utara. 
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Rosdakarya,2005), h. 40. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian ini adalah satu orang Guru Bimbingan dan Konseling 

yang  berperan langsung dalam proses peminatan peserta didik baru di 

SMAN 1 Daha Utara tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Objek penelitian  ini adalah Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

proses peminatan pada peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018 di 

SMAN 1 Daha utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data 

primer (pokok/uatama)  dan data Sekunder (pelengkap/penunjang) sebagai 

berikut: 

a. Data Primer (pokok/utama) 

Data yang digali dalam penelitian ini berupa segala sesuatu yang 

berkenaan dengan proses  peminatan pada Peserta didik dan Peran 

Guru Bimbingan dan Konseling dalam proses peminatan pada Peserta 

didik baru tahun pelajaran 2017/2018 di SMAN 1 DahaUtara. 

b. Data Sekunder (pelengkap/penunjang)  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap yang bersifat 

mendukung data pokok yang berkenaan dengan gambaran umum 

lokasi penelitian. Data ini meliputi: 

1) Sejarah  Singkat berdirinya SMAN 1 Daha Utara 
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2) Visi dan Misi SMAN 1 Daha Utara 

3) Tata Tertib yang berlaku di SMAN 1 Daha Utara 

4) Keadaan kurikulum di SMAN 1 Daha Utara 

5) Keadaan Guru dan Pegawai SMAN 1 Daha Utara 

6) Keadaan Guru BK 

7) Keadaan Peserta didik di SMAN 1 Daha Utara 

8) Keadaan Sarana dan prasarana di SMAN 1 Daha Utara 

2. Sumber Data 

 Penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 

a. Responden, yaitu  Guru Bimbingan dan konseling di SMAN 1 Daha 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. 

b. Informan yaitu orang yang memberikan informasi tambahan sebagai 

data pelengkap yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,  dewan guru, wali 

kelas, dan staf administrasi sekolah ( tata usaha), serta pihak-pihak 

lainnya yang bisa memberikan informasi pada penelitian ini.  

c. Dokumen yaitu berupa catatan-catatan yang terdapat di sekolah yang 

berhubungan dengan data yang digali, sebagai bukti tertulis mengenai 

objek penelitian ini, serta foto-foto hasil dokumentasi. 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan peneliti 

sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data penelitian.
52

 Penelitian 

sebagai instrumen pertama, karena penulis mengadakan penelitian secara 

langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian dan pada akhirnya dari data-data tersebut dapat ditarik 

kesimpulan yang mendalam mengenai hal yang sedang diteliti yaitu Peran Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam proses peminatan pada peserta didik di SMAN 1 

Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Adapun Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Haris Herdiansyah menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah 

kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat 

serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki 

tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada dibalik munculnya 

perilaku dan landasan suatu sistem.
53

 

 

Selain itu, observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, 

serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.
54

 

Jadi, Observasi ialah penelitian dilakukan secara langsung kelapangan 

dengan melakukan peng amatan dan pencatatan tentang fasilitas-fasilitas 

yang ada di sekolah tersebut dan aktivitas-aktivitas guru-guru serta proses 
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peminatan pada peserta didik tahun pelajaran 2017/2018 di SMAN 1 Daha 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

2. Wawancara 

 Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang 

diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara 

tatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek 

penelitian.
55

 Teknik ini merupakan teknik yang digunakan penulis dalam 

melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK) mengenai proses peminatan pada peserta didik baru tahun 

pelajaran 2017/2018 di SMAN 1 Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

3. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan sarana untuk membantu penulis dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik ini digunakan sebagai penunjang 

teknik-teknik lain. Data yang digali berupa dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan data tentang program kerja BK serta gambaran umum 

lokasi penelitian, seperti data keadaan peserta didik, guru, dan tata usaha 

serta keadaan fasilitas yang dimiliki oleh SMAN 1 Daha Utara. 
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Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan memeriksa dokumen secara 

tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Sehingga dalam penelitian 

ini menggunakan teknik studi dokumentasi, karena dengan kegiatan 

pengumpulan data atau informasi yang diperoleh melalui suatu dokumen 

atau file langsung dari sumber penelitian, sehingga peneliti dapat 

menganalisis isi dari dokumen tersebut.
56

 

 Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen wawancara. Wawancara 

yang dilakukan bersifaf terstruktur dengan adanya pedoman wawancara. Jawaban 

hasil wawancara dapat menghasilkan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan 

data yang lebih lengkap. Data tentang informasi dalam proses peminatan peserta 

didik dari SMAN 1 Daha Utara yang diperoleh kemudian dianalisis lebih lanjut 

untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian. 

 Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL MATRIKS 

DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.1. Tabel Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data 

No DATA 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1 
Proses peminatan Peserta didik di 

SMAN 1 Daha Utara Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

 

1) Perencanaan proses peminatan 

SMAN 1 Daha Utara 

2) Persiapan dalam proses 

Kepsek, 

Wakasek 

Kurikulum, 

kesiswaan 

Guru, wali 

kelas. 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

                                                             
56

Jhonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha 
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peminatan 

3) Pelaksanaan peminatan SMAN 1 

Daha Utara. 

4) Tindak lanjut peminatan peserta 

didik SMAN 1 Daha Utara. 

 

2 
Peran Guru BK dalam Proses 

peminatan Peserta didik di SMAN 1 

Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

Guru BK 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

3  
a) Sejarah  Singkat berdirinya 

SMAN 1 Daha Utara 

b) Visi dan Misi SMAN 1 Daha 

Utara 

c) Tata Tertib yang berlaku di 

SMAN 1 Daha Utara 

d) Keadaan Kurikulum di SMAN 1 

Daha Utara. 

e) Keadaan Guru dan Pegawai 

SMAN 1 Daha Utara 

f) Keadaan Guru BK 

g) Keadaan Peserta didik di SMAN 

1 Daha Utara 

h) Keadaan Sarana dan prasarana di 

SMAN 1 Daha Utara 

 

Kepsek, 

Dewan guru 

dan Staf tata 

usaha 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Analisis data 

 Prinsip pokok analisis kualitatif adalah mengelola dan menganalisis data-

data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.
57

 Berdasarkan 

komponen dalam analisis data tersebut, maka dalam penelitian ini analisis data 

yang dilakukan diantaranya yaitu:  

1. Data Collection (Pengumpulan data) 

Pengumpulan data pada penelitian Peran Guru BK dalam proses 

peminatan pada peserta didik di SMAN 1 Daha Utara Kabupaten Hulu 
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Sungai Selatan. Menggunakan berbagai sumber dan teknik yakni dengan 

wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh akan 

sangat banyak dan komplek. Dalam mengambil kesimpulan penulis 

menggunakan metode induktif yaitu dengan cara menyimpulkan hal-hal 

yang bersifat khusus ke umum. Nana Sudjana mengemukaan bahwa proses 

berpikir induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari 

fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau 

pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, 

diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan 

atau kesimpulan yang bersifat umum.
58

 Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dianalisis kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara. Saat 

pengambilan data diperlukan bantuan alat rekam untuk merekam 

percakapan saat wawancara berlangsung. Data yang diperoleh saat 

wawancara terlebih dahulu di tuliskan atau diubah dari bentuk rekaman 

suara dalam bentuk teks. Penerjemahan data dilakukan dengan 

mendengarkan rekaman hasil wawancara, kemudian seluruh percakapan 

ditulis dalam Ms. Word, setelah penerjemahan data selesai, data asli ini 

diringkas untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian data 

dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada hasil wawancara dan 

Fokus Penelitian. 
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2. Data Reduction  

Berdasarkan data yang telah terkumpul maka penulis  melakukan 

reduksi data. Karena data yang diperoleh sangat banyak maka penulis 

harus mereduksi yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data-

data yang telah diperoleh, serta mengorganisasikan data agar dapat ditarik 

kesimpulan dan sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan 

secara jelas keadaan yang ada di lapangan. 

3. Data Display 

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan setelah mereduksi data 

adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian ini data disajikan 

dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan penyajian data 

ini akan diperoleh kejelasan dan akan memperoleh untuk memahami hal-

hal yang sedang diteliti. 

4. Conclusions Drawing/ Verifying 

Setelah data disajikan, dalam penelitian ini akan diperoleh 

kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh merupakan ringkasan dari hasil 

penelitian.
59
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang penulis tempuh, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai rencana penelitian 

c. Membuat desain proposal penelitian 

d. Mengajukan proposal penelitian ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal setelah disetujui 

b. Memohon surat pengantar riset kepada fakultas 

c. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait 

d. Membuat instrumen pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan 

b. Melaksanakan instrumen pengumpulan data (IPD) dan melakukan 

observasi untuk menggali data-data penunjang 

c. Mengumpulkan data yang berbentuk domumentasi dan 

menyajikannya, serta mengolah dan menganalisis data yang diperoleh 

d. Menyempurnakan naskah laporan sesuai prosesan dan saran dari dosen 

pembimbing dan dibawa ke sidang Munaqasyah skripsi untuk uji dan 

dipertahankan. 

 


