
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang

menggambarkan pelaksanaan bimbingan belajar dalam upaya peningkatan prestasi

belajar siswa di SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten Buton.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten

Buton. Sekolah ini dipilih karena telah melaksanakan kegiatan bimbingan belajar dan

untuk memudahkan penulis mengakses data yang dibutuhkan. Penelitian akan

berlangsung selama 2 bulan sejak disahkannya proposal ini.

C. Sumber data

Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan

siswa yang mengikuti bimbingan belajar di SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten

Buton.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan demikian teknik yang

digunakan untuk memperoleh data penelitian yakni:



1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan belajar

yang dilaksanakan guru bimbingan konseling di SMA Negeri I Kapuntori

Kabupaten Buton.

2. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para

informan, yaitu kepala sekolah, guru bimbingan konseling, dan sebagian

siswa yang mengikuti bimbingan belajar.

3. Dokumentasi, yakni mencatat dan menyalin data-data yang berkaitan dengan

kegiatan bimbingan belajar dan prestasi belajar siswa SMA Negeri I

Kapuntori semester terakhir.

D. Teknik Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara yang

dilakukan oleh Miles dan Huberman, dalam Sugiono, yakni: “ Reduksi data dan

display (penyajian) data”.33

1. Reduksi data, yaitu semua data hasil penelitian lapangan dianalisis sekaligus

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

dicari tema dan pola sehingga tersusun secara sistematis dan mudah

dikendalikan.

2. Display data, yakni data yang telah diperoleh dan banyak jumlahnya dibuat

dalam bentuk bagan dan dianalisis dengan menarik kesimpulan.

33 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitiatif, Al-Fabeta, Bandung, 2005, h. 92.



3. Verifikasi data, yaitu melakukan interpretasi data atau menafsirkan dan

mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih antara data

satu dengan data lainnya.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas

data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan apa yang terjadi. Criteria kredibiltas data (validitas) digunakan untuk

menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik

bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data

dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan

triangulasi sumber data dan teknik”.34

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke

lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang

pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini Kepala Desa, tokoh agama, orang

tua. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitti mengecek kembali apakah data

yang telah diperoleh dari sejumlah informan selama ini merupakan data yang benar

atau salah.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan

berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat

34 Ibid., h. 122.



melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar atau

salah.

Triangulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan “sebagai pengecekan

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.35 Triangulasi dalam

hal ini ada dua yakni triangulasi sumber data yaitu pengujian kredibilitas data yang

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

dan triangulasi teknik yaitu pengujian kredibiltas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

35 Ibid., h. 122.


