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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun dengan metode penelitian, 

sebagai seorang peneliti kita harus memahami metode penelitian yang 

merupakan perangkat atau alur-alur sistematis dan logis tentang pencarian data 

yang berkenaan dengan masalah tertentu. 

Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian terbagi menjadi dua 

bagian yaitu kualitatif dan kuantitatif di mana dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif hal ini di karenakan dalam penelitian ini 

lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil dari suatu aktifitas, 

selain itu dalam penelitian tentang peran guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar bias negeri 1 

Bantul juga memerlukan pendekatan yang intens.  Berpijak dari penelitian di 

atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Guru 

bimbingan dan konseling dan faktor yang mempengaruhi terjadinya 

maladjusment. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

desktiptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mendeskrifsikan apa apa yang 

menjadi penyebab terjadinya maladjusment, di mana di dalamnya terdapat 

proses mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa 

apa yang sekarang ini terjadi dan apa saja yang ada dalam lebaga pendidikan 

tersebut. 

 



2 

 

B. OPERASIONALISASI KONSEP 

 Penelitian tentang “pengaruh guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul” ada beberapa konsep yang akan dioperasionalisasikan yaitu terkait 

dengan peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi maladjustment 

pada siswa tunagrahita, indikatornya sebagai berikut : 

1. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi maladjustment 

pada siswa tunagrahita.  

2. Bentuk-bentuk maladjustment pada siswa tunagrahita. 

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya maladjustment pada siswa 

tunagrahita.  

C. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian  

 Dalam penelitian ini lokasi yang di jadikan objek penelitian tentang 

”Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Terhadap Maladjustment Siswa 

Tuna Grahita Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul ” adalah berada di 

Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul Yogyakarta. Alasan dari pemilihan 

lokasi ini adalah karena peneliti cendrung lebih melihat banyaknya dari 

siswa yang kurang mampu dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya 

dan di perlukannya pendekatan yang intens antar peneliti dan responen, 

selain itu juga lokasi ini di pilih karena letak yang strategis.  Maka dari itu 

peneliti lebih memilih lokasi ini 

 



3 

 

2. Subjek Penelitian  

 Subjek dari penelitian dengan judul “ Peran Guru Bimbingan Dan 

Konseling Terhadap Siswa Tunagrahita Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 

Bantul “ adalah guru bimbingan dan konseling, siswa tunagrahita, dan 

orang tua siswa tunagrahita.  Adapun karakteristik dari subejk penelitian 

ini terdaftar sebagai guru aktif bimbingan konseling, terdaftar sebagai 

siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul, pernah melakukan 

berbagai pelanggaran penyesuaian diri yang salah. 

D. TEKNIK DAN PENGUMPULAN DATA 

Peneliti melakukan penelitian dengan berfokus pada peran Guru 

bimbingan dan konseling dalam menangani maladjustment  pada siswa. 

Berdasarkan pertanyaan tersebut peneliti akan melakukan penelitian kepada 

siswa lain yang berjenis kelamin berbeda dan tingkat kecerdasan yang bebeda. 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan berbagai 

teknik di antaranya adalah : 

1. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti melakukan riset 

secara langsung pada objek penelitian hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan data 

yang diperlukan yaitu dengan cara: 

a. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasarti, notulen, 

dan rapat agenda adapun data yang di peroleh melalui dokumentasi 
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adalah profil, sejarah, visi dan misi Sekolah Luar Biasa Negeri  1 

Bantul, dan struktur organisasi  

b. Pengamatan adalah suatu proses pengumpulan data dengan 

pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian yang 

kemudian hasilnya akan di sesuaikan dengan data-data yang lain 

sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan yang telah 

terancang.Dalam tekhnik ini akan digunakan untuk memperoleh data 

tentang tekhnik yang digunakan konselor dalam menangani 

maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 

Bantul.  

c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab 

antara penelti yang berperan sebagai penanya dan subjek penelitian 

sebagai informan.
1
 Wawancara akan dilakukan dengan (1) guru 

bimbingan dan konseling, (2) siswa tunagrahita yang telah di tetapkan 

sebagai subjek penelitian, (3) orang tua siswa tunagrahita yang telah 

memenuhi karakteristik sebagi subjek penelitian. Kegunaanya adalah 

untuk emperoleh berbgai informasi baik itu tentang tekhnik yang 

digunakan guru bimbingan dan konseling, faktor penyebab terjadinya 

maladjustment pada siswa tunagrahita, hingga keadaan yang dihadapi 

oleh subjek penelitian.  

                                                           
     

1
 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Stdi Islam,Yogyakarta, Samudra Biru,2015,Hal 

75 
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d. Perbincangan adalah jenis pengambilan data dengan memanfaatkan 

pembicaraan sehari-hari diantara dua orang atau lebih yang ada dalam 

seting penelitian dan pada waktu senggang yang bersifat spontan. 
2
 

 

E. KREDIBELITAS PENELITIAN  

 Tekhnik pengujian kredibelitas penelitian meliputi beberapa kegiatan 

diantaranya : 

1. Pengecekan oleh orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang 

sedang diteliti seperti dosen pembimbing skripsi. 

2. Pengoptimalan waktu penelitian  hal ini berguna untuk meminimalkan 

jarak antara antara peneliti dengan informan. Atau dengan kata lain 

bagaiman dengan waktu yang relative singkat peneliti mampu menimilkan 

jarak dengan subjek dan setting penelitiannya.  

Tringualisasi adalah suatu proses mengubah, memperluas dan memverifikasi 

informasi dari satu informan ke informan lainnya. Atau dari satu informan sampai 

ke titik jenuh dari informan tersebut. 

                                                           
     

2
  Ibid, Hal. 94 


