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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Menurut Sukmadinata, Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, serta memikirkan orang secara individual maupun 

individu.44 

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian ini menurut beberapa 

pendapat yang lain adalah sebagai berikut: 

1. David William ( 1995 ) dalam buku metode penelitian kualitatif yang 

ditulis oleh Lexy J Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah, dilakukan oleh orang atau penelitian yang tertarik secara 

alamiah.45 

2. Denzin dan Linclon ( 1987 ) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan silakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.46 

                                                           
44 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( /bandung, 2007 ), hal. 60 
45 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  ( bandung, Remaja Rosda Karya), 2006, hal. 9 
46 Muhammad Nasir, Metode Penelitian, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal. 66 
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3. Jene Richie, penelitian deskriptif  adalah upaya untuk menyajikan dunia 

sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti.47 

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti seuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkannya secara sistematis, fakta dan karakteristik 

objek yang diteliti secara tepat.48 

Jenis penelitian ini diketegorikan dikategorikan sebagai penelitian 

lapangan ( Field Reserch ) yakni penelitian yang dilakukan di kancah atau 

medan terjadinya gejala.49 Jadi penelitian lapangan dilakuakan dilakukan di 

lokasi tempat kejadian atau fenomena tersebut berlaku yang ditemukan secara 

langsung. Penelitian lapangan ini dilakukan di sekolah untuk memperoleh 

data dan fenomena tentang upaya sekolah unggulan dalam meningkatkan 

prestasi akademik siswa, serta data lain yang memungkinkan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil subjek 

secara random, mengingat peneliti mengalami kesulitan berinteraksi dengan 

guru bimbingan dan konseling secara keseluruhan serta sulit berkomunikasi 

dengan kepala sekolah.  

Peneliti mengambil guru bimbingan dan konseling secara kusus juga 

kepala sekolah sebagai subjek penelitian serta hanya mengambil kelas 7B dan 

8H sebagai pengukur hasil belajar atauy prestasi akademik siswa. 

 

                                                           
47 Husnaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, ( Bandung: 2004 ), hal. 32 
48 Prof. Dr. Hamid Darmadi, M. Pd, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: 2011), hal 151 
49  



55 

B. Lokasi Penilitan 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMPN 13 Malang yang beralamat di 

jalan Jln. Sunan Ampel II Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian di 

sekolah ini ada beberapa alasan yakni: 

1. SMPN 13 Malang merupakan salah satu sekolah ungggulan di kota 

Malang 

2. SMPN 13 Malang mendapatkan banyak prestasi baik di bidang akademik 

maupun non akademik 

3. Bimbingan dan konseling di SMPN 13 Malang cukup terbilang sukses 

dalam menjalanjalankan programnya di sekolah 

4. SMPN 13 Malang merupakan salah satu sekolah yang memiliki struktur 

manajemen yang tertata dengan baik, baik manajemen sekolah maupun 

manajemen pembelajaran, termasuk di dalamnya program bimbingan dan 

konseling. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang 

memberi keterangan, yang menjadi sumber data dalam penelitian 

(Narasumber).50 Sedangkan pengertian lain dari informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

penelitian.51 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan merupakan hal 

yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian 

                                                           
50 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 
51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Pusda Karya, 2002), 

hal. 4 
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ini mengkaji tentang guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan 

bimbingan dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy (CBT) 

guna mendukung prestasi akademik siswa SMP Negeri 13 Malang. Dari 

informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk 

memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan 

tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan sehingga terjadi 

sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informan merupakan 

sumber dimana peneliti menggali informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah, karena kepala sekolah sebagai supervisor pemimpin 

tertinggi di sekolah, oleh karena itu kepala sekolah diharuskan 

melakukan pengamatan atau pengecekan ke dalam kelas sewaktu proses 

pembelajaran berlangsung agar bias mnegetahui secara langsung apa 

yang sebenarnya terjadi dan bisa memberikan nasehat atau perbaikan ke 

guru jika melakukan kesalahan dan kekurangan. Data yang ingin 

diketahui dari kepala sekolah adalah data tentang peran kepala sekolah 

dalam melakukan pengamatan dan pengawasan kepada guru bimbingan 

dan konseling dalam melaksanakan strategi bimbingan dan konseling. 

b. Guru bimbingan dan konseling, karena guru bimbingan dan konseling 

merupakan tokoh utama dalam proses pembelajaran dan pembinaan 

disekolah berjalan baik atau tidak dan guru merupakan orang tua ke dua 

di sekolah yang seharusnya membimbing, mengarahkan dan menasehati 
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siswa agar menjadi siswa yang baik dan berprestasi. Sedangkan data 

yang ingin diproleh peneliti yaitu tentang bimbingan dan konseling 

berbasis cognitive behavioural therapy (CBT) guna mendukung prestasi 

akademik siswa SMP Negeri 13 Malang. 

c. Siswa, merupakan orang yang menerima, mendapatkan sekaligus penentu 

akan dampak dari hasil pembelajaran, yang bisa membuat siswa menjadi 

siswa yang berprestasi di sekolah atau di luar sekolah. Oleh karena iti 

data yang ingin diperoleh dari siswa yaitu tentang pengalaman siswa 

selama mengikuti proses bimbingan dan konselingdi sekolah SMP 

Negeri 13 Malang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan 

peneliti guna menyimpulkan guna menyimpulkan data yang valid dari 

responden, serta sebagaimana peneliti dapat menentukan metode yang tepat 

untuk mrmperoleh data, kemudian diambil kesimpulan. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yakni: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan.52 Peneliti menggunakan alat bantu berupa panduan 

observasi, yaitu dengan menggunakan kata-kata kunci (key word) yang 

                                                           
52 Burha Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 2007), hal. 118 
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dianggap berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan sehinggah 

mempermudah peneliti dalam melakukan proses pengamatan. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah 

pengamatan, peninjauan, dan pencatatan yang dilakukan peneliti, dengan 

datang langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam gejala yang tampak dari lokasi penelitian. Sedangkan 

peneliti melakukan observasi kepada: 

1. Guru bimbingan dan konseling, karena guru bimbingan dan 

konseling sebagai pengajar yang dianggap lebih mengetahui 

bagaimana pelaksanaan proses bimbingan yang ada di sekolah. Data 

yang dibutuhkan adalah materi yang disajikan, metode yang 

digunakan untuk bimbingan,media yang digunakan dalam 

menyajikan materi dan evaluasi yang digunakan dalam bimbingan 

dan konseling berbasis coognitive behavioural therapy (CBT) guna 

mendukung prestasi akademik siswa SMP Negeri 13 Malang. 

2. Siswa yang sedang, pernah ataupun sering mengikuti proses 

bimbingan dan konseling di sekolah, karena siswa itu sendiri 

mengetahui secara langsung tentang system bimbingan yang 

dilakukan guru bimbingan dan konseling. Maka data yang 

dibutuhkan adalah respon siswa terhadap materi yang disajikan guru, 

metode yang digunakan oleh guru dalam menyajikan materi dan 

evaluasi yang digunakan guru dalam proses bimbingan. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara atau interview merupakan metode pengambilan 

data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal 

ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal tersebut didukung 

oleh pernyataan Patton yang menyebutkan, bahwa carav utama peneliti 

yang menggunakan penelitian kualitatif agar lebih dapat menyamakan 

persepsi, memahami perasaan, dan mengetahui antara peneliti dengan 

informan adalah menggunakan wawancara mendalam.53 

Metode diatas dapat didimpulkan bahwa wawancara adalah 

percakapan yang dilakukan antara peneliti dan informan guna 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti akan 

melakukan wawancara kepada: 

a. Kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pemimpin 

tertinggi di sekolah yang bertugas mengawasi, mengecek, 

memberikan nasehat, hukuman dan juga hadiah kepada bawahannya 

(guru). Sebab itulah peneliti ingin melakukan wawancara kepada 

kepala sekolah untuk mendapatkan data-data antara lain seperti 

sejarah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah sekaligus prestasi yang sudah dicapai SMP 

Negeri 13 Malang. 

b. Guru bimbingan dan konseling, karena sebenarnya menjadi fokus 

utama dalam penelitian ini, sedangkan data yang ingin diperoleh dari 

                                                           
53 Rulam Ahmadi, OP. Cit. hal. 119 
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guru bimbingan dan konseling antara lain seperti kesesuaian antara 

perencanaan atau RPP dengan materi, metode, media dan evaluasi 

yang digunakan dalam pembelajaran, perisapan yang dilakukan guru 

bimbingan dan konseling sebelum membimbing, strategi yang 

digunakan, metode dan media yang digunakan dalam membimbing, 

respon siswa kepada guru, faktor penunjang dan penghambat yang 

mempengaruhi siswa dan guru, serta solusi mengenai faktor 

penghambat tersebut. 

c. Siswa, karena siswa merupakan penerima ataupun pelaku langsung 

dalam proses pembelajaran atau bimbingan di sekolah. Sebab itulah 

peneliti ingin melakukan wawancara ke siswa untuk mendapatkan 

data seperti seperti respon siswa terhadap materi bimbingan yang 

disejikan guru, metode yang digunakan guru dalam bimbingan dan 

konseling, media yng digunakan dalam menyajikan materi dan 

evaluasi yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan bimbingan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, 

surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.54 

Dalam pendokumentasian ini, penulis mengambil data tentang 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan yang dikaji oleh 

peneliti, mulai dari jadwal pelajaran, baik jadwal pelajaran pokok 

                                                           
54 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian..., Hal. 236 
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maupun tambahan, daftar jumlah guru dan siswa, prestasi siswa, dan lain 

sebagainya yang mendukung terhadap terselesaikannya skripsi penulis. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi penelitian diperoleh dari arsip 

kegiatan bimbingan dan konseling dan arsip penting lainnya seperti profil 

sekolah, profil bimbingan dan konseling, program-program bimbingan 

dan konseling serta data-data penting lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan bimbingan dan konseling berbasis cognitive behavioural 

therapy guna mendukung prestasi akademik siswa di SMPN 13 Malang. 

E. Analisis Data 

Mengingat jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka 

analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

adalah mengabstrasikan atau mengorganisir seluruh data yang diperoleh baik 

melalui observasi maupun wawancara untuk diidentifikasi kedalam 

pengelolaan data.55 Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penelitian 

dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel uyang 

timbul di masyarakat.56 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagi sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah seluruh data yang 

tersedia kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan 

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses, dan pernyataan-pernyataan. Langkah selanjutnya adalah 

                                                           
55 Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang: Bina Ilmu, 1989), hal. 93 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 285 
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penyusunan satuan-satuan itu kemudian dikategorikan, dan tahap akhir 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data.57 

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif 

adalah untuk menggambarkan seluruh data baik melalui observasi maupun 

wawancara untuk diidentifikasi melalui pengelolaan data terkait dengan 

tujuan penelitian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penelitian 

menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.58 Berdasarkan 

keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa: 

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dan harus 

dilakukan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa 

observasi dan wawancara mengenai profil SMP Negeri 13 Malang, 

strategi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling berbasis 

Coognitive behavioural Therapy guna mendukung prestasi akademik 

siswa SMP Negeri 13 Malang. 

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan informasi data yang muncul dalam catatan-catatan 

tertulis di lapangan.  

57 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Pusda Karya, 2002), 

hlm. 190. 
58 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: 2009) hal. 148-149 
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Proses reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, 

pemetaan data mentah yang diperoleh dari pengumpulan data lapangan 

dan membuang data yang tidak sesuai dangan tujuan penelitian. Reduksi 

data dapat dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data 

yang diperoleh dari lapangan atau data mentah baik berupa hasil 

observasi dan wawancara kemudian data-data tersebut dipetakansecara 

sistematis sehinggah memudahkan peneliti dalam penyajian data. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi yang 

dikumpul, sehinggah memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan data merupakan semua data yang telah 

direduksi, dinarasikan dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan seluruh informasi tentang 

tentang bimbingan dan konseling berbasis Coognitive behavioural 

Therapy guna mendukung prestasi akademik siswa SMP Negeri 13 

Malang, factor pendukung, factor penghambat yang dihadapi oleh guru 

bimbingan dan konseling berbasis Coognitive behavioural Therapy guna 

mendukung prestasi akademik siswa di sekolah dan solusinya terkait 

hambatan yang diperole guru bimbingan dan konseling. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verivikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pengambilan kesimpulan 

dari data yang telah dipetakan. Data yang telah disajikan secara naratif 
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disimpulkan secara jelas, tanpa keraguan, dan melihat kejujuran atau 

tanpa ada yang direkayasa dengan menjelaskan kesimpulan sesuai 

dengan diperoleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. 

Seperti yang telah digambarkan di atas, peneliti bergerak bolak balik 

di antara pengumpulan data, redukdi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, kemudian dipadukan kembali dengan pengumpulan data 

yang diperoleh. Kegiatan itu dilakukan kembali dengan mengumpulkan 

data yang diperoleh. Kegiatan itu dalakukan berulang-ulang dan terus-

menerus hingga akhirnya menemukan kesimpulan yang kompleks. 

Namun kesimpulan itu tidak dapat digeneralkan untuk semua keadaan 

yang hamper sama dengan keadaan lapangan yang diteliti, karena setiap 

lapangan memiliki karakteristik sendiri. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. 

Menurut Sugiyono Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti”.59  

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas 

data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check). 

                                                           
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 267 
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2. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk 

memper-oleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi 

tindakan para informan. 

3. Triangulasi pengumpulan data, dilakukan dengan membandingkan data 

yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang diperoleh 

melalui observasi atau informasi yang diperoleh melalui wawancara. 

Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran 

suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang informan kepada 

informan lainnya. 

4. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di 

jurusan tempat penelitian belajar (peer debricfing), termasuk koreksi di 

bawah para pembimbing. Pengecekan ini dilakukan untuk mendapatkan 

komentar setuju atau tidak, untuk melengkapi informasi yang perlu 

dilengkapi. Komentar atau tambahan informasi digunakan untuk 

memperbaiki catatan yang telah dikumpulkan peneliti selama di 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 


