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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll, secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Lokasi  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 5 Kendari, karena 

berdasarkan dengan guru pembimbing dan observasi ditemukan 

beberapa siswa yang sering bermasalah dan memiliki penerimaan 

diri rendah. SMK Negeri 5 Kendari berada di Jl. Pierre Tenden 

Kasiba Teporombua, Watubangga, Baruga, Kota Kendari.  

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada 9 April 2018 sampai 11 Juni 

2018. 

C. Subjek Penelitian  

  Dalam penelitian  ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

anggota guru, guru bimbingan konseling, Kepala Sekolah, dan siswa di 

SMK Negeri 5 Kendari. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode Observasi 

 Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan  

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang  akan diteliti. 

Peneliti menggunakan jenis observasi pasif (passive participation), 

jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dalam menggunakan metode ini, cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai intrumen.  Pada penelitian ini, peneliti akan secara langsung 

mengamati dan mencatat secara sistematik tentang Strategi 

Meningkatkan Self Control siswa SMK Negeri 5 Kendari.  

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dan 

berhadapan langsung dengan orang tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

suatu tugas tertentu atau untuk mendapatkan keterangan dari 

responden. Jika suatu percakapan meminta keterangan yang 

bertujuan tidak untuk suatu tugas, tetapi hanya untuk tujuan ramah 

tamah, sekedar tahu dan mengobrol saja itu tidak disebut dengan 

wawancara. 
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Pada penelitian ini, supaya wawancara dan pengamatan 

didapatkan dan menghasilkan informasi tentang Strategi 

Meningkatkan self-control Pada Siswa di SMK Negeri 5 Kendari 

secara obyektif, maka peneliti bersikap terbuka terhadap mereka 

tentang dirinya, apa yang sedang dan akan dilakukannya, serta apa 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Subyek yang akan di 

wawancarai pada penelitian ini antara lain: 

a. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendari 

b. Tenaga kerja di SMK Negeri 5 Kendari 

c. Koordinator pelaksana kegiatan di SMK Negeri 5 Kendari 

d. Sebagian siswa di SMK Negeri 5 Kendari 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatn peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan 

dalam bentuk tulisan dan gambar tentang segala hal-hal yang 

berhubungan dan dibutuhkan dalam proses penelitian dengan 

menggunakan alat-alat dokumentasi yang diperlukan. Hal ini sangat 

diperlukan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penggunaan 

metode observasi dan wawancara. 
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E. Metode Analisis Data 

 Setelah penulis mengumpulkan data, maka teknik anlisis data 

dalam penelitian menurut Miles dan Huberman  yaitu: 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk 

uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal 

yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah 

direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti 

dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. 

2. Display data 

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu 

sangat banyak. Data yang tertumpuk dapat menimbulkan kesulitan 

dalam mengambarkan rincinya secara keseluruhan dan sulit pula 

untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan 

cara membuat model, matriks atau grafiks sehingga keseluruhan 

data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. 

F. Analisis Data  

 Data yang telah didapatkan dalam teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis, 

yang biasanya disebut dengan analisis data.  

 Menurut Emzir
1
, analisis data merupakan “proses pengurutan 

data, penyusunan data kedalam pola, kategori dan satuan deskriptif dasar 

                                                           
1
 Emzir, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008). h. 174 
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yang melibatkan pertimbangan kata-kata, nada, konteks dan konsistensi 

internal.”Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa analisis 

data merupakan proses penyusunan data yang melibatkan kata-kata, 

konteks dan konsistensi internal.  

 

 Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana 

penulis menganalisis strategi yang dilakukan guru bimbingan konseling 

dalam menangani perilaku prokrastinasi siswa. Kemudian menganalisis 

hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru bimbingan 

konseling. Selanjutnya menganalisis hasil dokumentasi atau data yang 

berkaitan dengan perilaku prokrastinasi akdemik siswa.  

 Menurut Lexy J. Moleong
2
 langkah-langkah dalam 

menganalisis data yaitu:  

 

1. Mengedit data yaitu menyusun data sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.  

2. Membaca, menelaah, dan mencatat data yang telah dikumpulkan  

3. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti  

4. Mengklasifikasi data sesuai dengan batasan masalah yang akan 

diteliti  

5. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun, diklasifikasikan dan 

menguraikan dengan kata-kata, maka diberikan interpretasi  

6. Menarik kesimpulan akhir.  

 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa langkah 

yang dapat dilakukan dalam mengolah data yang sudah didapatkan di 

lapangan yaitu: mengedit data, membaca, menelaah, menghimpun 

sumber data, mengklasifikasi data, interpretasi menurut pakar sehingga 

masalah dapat mengambarkan seluruh informasi dari hasil wawancara 

mengenai strategi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan self-

control siswa.  

 

                                                           
2
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: rev.ed., (Bandung, Rosda 

Karya, 2006) h. 34 
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G. Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Validitas Data 

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini 

digunakan tehnik trigulasiu, tehnik trigukasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tehnik pemeriksaan  dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperolah melalui waktu 

dan alat yang berbeda, dalam hali ini akan diperolah dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. Peneliti akan membandinhgkan hasil pengamatan 

yang diperoleh dari lapangan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan informanm, sehingga diperoleh data yang 

valid. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, peneliti 

membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan didepan umum dengan hasil wawancara 

secara pribadi, sehingga dapat diketahui data mana yang paling 

benar. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Penelitian akan membandingkan hasil 

wawancara informan dengan dokumen-dokumen yang ada 

untuk mempermudah pengumpulan data. 
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2. Realibilitas Data 

Reliabilitas data adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat di andalkan. 

Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat  

pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. 

a. Perpanjangan Pengamatan, dalam penelitian ini, peniliti 

kembali kelapangan melakukan pengamatan wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

b. Peningkatan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, untuk mengetahui urutan 

peri stiwa.  

3. Triangulasi 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi 

yaitu, 

a. Triangulasi sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku 

murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah 

diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang 

bersangkutan dan orang tuanya.  
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Data dari ketiaga sumber tersebut, tidak bias diratakan seperti 

dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, 

dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang 

telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) 

dengan ketiga sumber data tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner.  

Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilakan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk mestikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk 
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itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , 

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek 

hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas 

melakukan pengumpulan data. 

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata 

mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek 

terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, 

mungkin apa yang diungkapkan informan salah, karena tidak 

sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan hukum. 

4. Member Checking 

Peneliti perlu mengecek temuannya dengan partisipan demi 

keakuratan temuan. Member checking adalah proses peneliti 

mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan 

untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan 

pada mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan 

penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam 

penelitian tersebut, misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, 

apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa 

kecenderungan. Melakukan proses pengecekan data yang diperoleh 
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peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


