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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini 

karena penelitian nanti akan dilakukan dengan penelitian lapangan dan 

adanya proses pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara 

mendalam. Sehingga penelitian ini akan memperoleh informasi penting 

untuk dikaji dan diteliti dari data bukan berupa angka dan untuk 

menemukan makna yang ada di balik data yang diteliti. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Peneliti 

akan langsung menggali data-data ke lapangan yaitu sekolah yang telah 

peneliti pilih sebagai lokasi penelitian. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

sekolah ini memiliki layanan BK yang baik dan peneliti tidak menemukan 

berita di media tentang kasus menyimpang yang dilakukan oleh siswa-

siswi dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di sekolah ini terdapat 3 

orang guru BK di mana masing-masing guru BK mengampu satu tingkatan 

kelas. Sehingga siswa-siswinya mendapatkan kontrol yang baik dari setiap 

tingkatan yang mereka lalui. 
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C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berupa orang atau informan. Informan sangat 

diperlukan dalam penelitian karena merupakan sumber data yang penting. 

Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian juga disebut dengan sampel. 

Ketika peneliti menggunakan istilah sampel yang dimaksudkan adalah 

berupa purposive atau seleksi berdasarkan suatu kriteria dan bukan berupa 

random atau probabilitas. Akan tetapi penggunaan sampel bukan untuk 

memperoleh generalisasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.1 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh sumber data yang diperlukan 

peneliti mengambil subyek penelitian dengan teknik sampel bertujuan 

(purposive sampling). Teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu.2 Dengan teknik purposive sampling, 

peneliti akan memilih subyek sesuai dengan variable yang diteliti. Untuk 

menentukan subyek yang akan dipilih, peneliti memiliki kriteria sebagai 

berikut. 

1. Subyek guru BK: 

a. Melaksanakan kegiatan BK kepada siswa. 

b. Memahami pentingnya kecerdasan emosional. 

c. Mengampu mata pelajaran BK di kelas IX. 

                                                           
     1Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal. 87 
     2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

hal. 85 
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2. Subyek Wakil Kepada Sekolah Bidang Kesiswaan: 

a. Mengikuti perkembangan kecerdasan emosional siswa-siswi kelas 

IX. 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan BK di sekolah. 

3. Subyek Guru Pengampu Mata Pelajaran Al-Islam: 

a. Memahami karakteristik ataupun perilaku siswa-siswi kelas IX. 

b. Mengajarkan materi tentang perilaku yang berkaitan dengan nilai-

nilai kecerdasan emosional. 

c. Mengampu mata pelajaran Al-Islam kelas IX. 

4. Subyek Siswa 

a. Siswa aktif kelas IX. 

b. Mendapatkan layanan BK. 

c. Pernah menghadapi permasalahan dan melakukan bimbingan dan 

konseling dengan guru BK di kelas IX. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpul data berupa 

pengamatan dan wawancara mendalam.3 

 

 

                                                           
     3Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal. 90-94 
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1. Pengamatan 

Pengamatan digunakan untuk memperoleh data tentang cara guru 

BK berinteraksi dengan orang lain dan perilaku siswa yang 

mencerminkan kecerdasan emosional. Adapun jenis pengamatan yang 

digunakan adalah pengamatan terlibat pasif dan semi-aktif. 

Pengamatan pasif berarti peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subyek 

penelitian dan tidak melakukan suatu interaksi. Peneliti hanya sebatas 

hadir di tempat kegiatan subyek penelitian.4 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan (1) Guru BK; (2) 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan; (3) Guru Pengampu Mata 

Pelajaran Al-Islam; dan (4) Siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta. 

Wawancara mendalam kepada guru BK berfungsi untuk 

memperoleh informasi tentang gambaran umum perilaku siswa kelas 

IX, permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa, padangan tentang 

pentingnya kecerdasan emosional bagi siswa, strategi yang digunakan 

guru BK dalam mengembangkan kecerdasan emosional, dan bentuk-

bentuk kegiatan seperti apa yang dilakukan guru BK dalam proses 

layanan BK.  

Wawancara mendalam dilakukan kepada wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

                                                           
     4Ibid. 



39 

 

 

 

perkembangan perilaku siswa kelas IX secara umum, kegiatan-

kegiatan yang diikuti oleh siswa baik ketika di sekolah maupun di luar 

sekolah, pandangan tentang proses pelaksanaan BK di sekolah dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional. 

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada guru yang 

mengampu mata pelajaran Al-Islam di mana dalam pelajaran tersebut 

terdapat materi tentang pengamalan akhlak yang baik sebagai seorang 

muslim. Merujuk pada materi pelajaran, guru akan memberikan 

penanaman karakter baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Melalui wawancara mendalam dengan guru Al-Islam, peneliti ingin 

mengetahui pandangan guru tersebut terhadap kecerdasan emosional 

siswa kelas IX pada umumnya ditinjau dari perilaku yang mengarah 

kepada 5 wilayah utama kecerdasan emosional dan proses pelaksanaan 

BK di sekolah. 

Selanjutnya wawancara mendalam peneliti lakukan kepada siswa 

kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang menerima 

layanan BK dan pernah melakukan bimbingan dan konseling terkait 

permasalahan yang dihadapinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang layanan BK seperti apa yang pernah ia dapatkan, 

manfaat yang ia dapatkan setelah melakukan proses konseling, dan 

informasi lain yang berkaitan dengan nilai-nilai kecerdasan emosional 

yang ada pada diri siswa. 
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Wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa subyek di 

atas peneliti lakukan untuk memperoleh informasi tentang apa saja 

strategi yang dilakukan guru BK dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa kelas IX yang tergambar dari aktivitas dan perilaku 

siswa-siswi kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

E. Definisi Konsep dan Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 2 konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalkan yaitu: (1) Strategi guru BK dan (2) Pengembangan 

Kecerdasan Emosional. 

1. Strategi guru BK, meliputi:  

a. Rencana program atau kegiatan BK 

b. Pemahaman guru BK terhadap psikologis siswa 

c. Bentuk-bentuk pendekatan guru BK terhadap siswa 

d. Pandangan guru BK tentang pentingnya kecerdasan emosional bagi 

siswa 

e. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan BK 

2. Pengembangan kecerdasan emosional, meliputi: 

a. Memahami emosi diri 

b. Mengelola emosi 

c. Motivasi diri sendiri 

d. Memahami emosi orang lain 

e. Membina hubungan baik dengan orang lain 

f. Peningkatan perilaku baik 
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g. Minimnya kasus penyimpangan 

F. Kredibilitas Penelitian 

Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh 

untuk menetapkan keabsahan data. Peneliti menerapkan teknik derajat 

kepercayaan (kredibilitas) sebagai pengganti dari konsep validitas pada 

penelitian non-kualitatif.5 Mengutip pendapat Lincoln dan Guba dalam 

buku Nawari Ismail bahwa kredibilitas berkaitan dengan (a) upaya 

melakukan penelitian sehingga menghasilkan temuan yang terpercaya dan 

(b) untuk menunjukkan tingkat keterpercayaan temuan yang dilakukan 

dengan cara pembuktian.6 

Teknik pengujian kredibilitas akan dilakukan dengan beberapa 

kegiatan yaktu:7 

a. Pengoptimalan waktu penelitian 

Kegiatan ini berguna untuk meminimalkan jarak antara peneliti 

dengan subyek penelitian dan setting pada umumnya.  

b. Triangulasi 

Kegiatan triangulasi dilakukan dengan cara memverifikasi, 

mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dan 

atau dari satu pelaku sampai ‘jenuh’. Triangulasi dilakukan dengan 4 

cara, yaitu: 

                                                           
     5Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hal. 324 
     6Nawari Ismail, Metodologi Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal. 100 
     7Ibid., hal. 100-101 
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1) Menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam 

memperoleh data. 

2) Melakukan snow-ball dari sumber informasi satu ke satu informasi 

yang lain. 

3) Melakukan penggalian data lebih jauh dari seorang atau beberapa 

informan  dalam aspek yang sama dan terkait. 

4) Pengecekan oleh subyek penelitian yang dilakukan baik ketika 

penelitian maupun pasca penelitian . 

c. Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang 

atau  fokus yang sedang diteliti. 

d. Ketepatan dalam operasionalisasi konsep. 

e. Pembuktian 

Pembuktian dilakukan oleh peneliti untuk memberikan bukti atau 

dukungan terhadap data yang diperoleh. Untuk melakukan pembuktian 

peneliti menggunakan instrumen bantu yang berupa catatan lapangan 

(fieldnotes), perekam suara, dan alat foto.  

G. Analisis Data 

Fokus penelitian ini tentang “Strategi Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta”. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpul data berupa wawancara mendalam dan 

pengamatan. Adapun analisis data dalam penelitian ini, peneliti melakukan 



43 

 

 

 

analisis dengan 2 tahap, yaitu: (a) ketika di lapangan dan (b) pasca 

lapangan. 

Analisis ketika di lapangan berupa induksi yaitu data yang diperoleh 

dianalisis langsung, sehingga melahirkan simpulan sementara/hipotesis, 

kemudian dilakukan penelitian lagi, setelah itu dianalisis dan disimpulkan 

sementara lagi. 

Adapun olah data pasca lapangan akan dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: (a) Menelaah fieldnote, (b) Mereduksi dan mengkategori 

data sesuai fokus atau temuan, kategorisasi ini akan nampak dari 

penataan/sistematika bab-bab bahasan, dan (c) Memeriksa keabsahan data. 

Sementara analisis akan dilakukan secara thick description/deskripsi 

kualitatif. Artinya, selain menggambarkan data apa adanya juga peneliti 

melakukan interpretasi terhadap data tersebut dengan menjelaskan data 

yang ada menurut pemahaman peneliti, membandingkan dengan temuan-

temuan sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, dan 

menjelaskan atau membandingkan dengan teori-teori yang ada yang sudah 

dijelaskan dalam kerangka teori. 


