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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian 

tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

skema dan gambar yang bertujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin 

mengenai data yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2015: 16), “Penelitian 

kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti sebagai trianggulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metodologi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2007:3 dalam Harsono, 2016: 29).  

Enderud, H, (dalam Mikkelsesn 2011: 292), mengartikan bahwa “Sifat 

data metode kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh 

atas fenomena yang terjadi (kasus)”. Sedangkan menurut Kaelan (2012: 5) 

“Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk peneliti agama, 

sosial, budaya dan filsafat), catatan- catatan yang berhubungan dengan makna, 

nilai serta pengertian.  

Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk 

mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, video, foto dan 

dokumentasi pribadi secara detail bagaimana gambaran kemampuan perencanaan 

karir bagi siswa di SMA ISLAM Karangrayung dalam memilih jurusan di 

perguruan tinggi. Hasil penelitian ini berupa kutipan dari transkip hasil 

wawancara yang sebelumnya telah diolah dan kemudian disajikan secara 

deskriptif. 
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2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

Analitik dengan menggunakan pendekatan kebudayaan (etnografi). Penelitian 

yang bersifat deskritif Analitik mengungkapkan bahwa data yang diperoleh 

seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen 

diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Menurut Bungin (2011: 

181) mengemukakan bahwa “Etnografi adalah analisis kelompok kebudayaan, 

masyarakat maupun suku bangsa yang dilakukan secara sistematis dan dihimpun 

dari lapangan dalam kurun waktu yang sama”.  

Menurut Harsono (2016: 19) “Etnografi adalah uraian dan penafsiran 

suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi sebagi sebuah pendekatan 

yaitu tidak dilihat sebagai alat untuk mengumpulkan data tetapi sebuah cara 

untuk mendekati data dalam meneliti fenomena komunikasi (Jansen dan 

Jankowski, 2002 dalam Harsono, 2016:21). Peneliti menguji dan mempelajari 

arti atau makna dan setiap perilaku, bahasa dan interaksi dalam kelompok”.  

Penelitian ini mengungkapkan analisis perencanaan karir bagi siswa 

SMA ISLAM Karangrayung dalam memilih jurusan di perguruan tinggi untuk 

mengetahui bagaimana siswa merencanakan karirnya berdasarkan jurusan yang 

dipilih serta rintisan apa yang dilakukan siswa dalam mengembangkan 

perencanaan karir berdasarkan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini di laksanakan di SMA ISLAM Karangrayung yang bertepat 

di  Jl. Raya Karangrayung- Godong No. KM 1, Karangjati, Mojoagung, Kec. 

Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini di rencanakan mulai bulan Maret 2018 sampai 

dengan selesai. 
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C. Data, Sumber Data, dan Narasumber 

1. Data 

Data merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Data 

dibutuhkan sebagai bukti sebuah penelitian. Bukti tersebut untuk mengetahui 

kebenaran penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh harus kongkrit dan 

menyeluruh. “Data merupakan serangkaian informasi lengkap yang diperoleh 

dari berbagai sumber secara serius meliputi apa yang dikatakan informan secara 

rinci, kejadian yang diamati dan dari dokumen yang diperoleh” Harsono (2016: 

45). 

Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yitu : 

1) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut data asli atau data baru 

yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti arus 

mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah daftar nama siswa-siswi SMA ISLAM 

Karangrayung kelas XI dan rekaman penelitian. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sumber dalam penelitian kualitatif 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, prosiding, internet dan 

laporan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah 

data-data buku dan jurnal yang berkaitan dengan perencanaan karir bagi 

siswa dalam memilih jurusan diperguruan tinggi serta data dalam bentuk 

teks: dokumen profil sekolah, dan data bentuk gambar:foto.  

2. Sumber Data 

Menurut Moleong (2013: 121) “pencatatan sumber data melalui 

wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 
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mendengar dan bertanya”. Data yang diperlukan dalam penelitian akan diperoleh 

dari beberapa sumber, yaitu: 

1) Informasi  

Informasi merupakan hasil analisa dan sintesa data. Informasi bisa 

disebut juga data yang telah diorganisasikan dalam bentuk yang sesuai untuk 

digunakan oleh pemakai data. Informasi sebagai sumber utama yang 

diperoleh dari kata-kata atau tindakan. Informasi awal dipilih yang sekiranya 

menguasai permasalahan yang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari 

perilaku (orang yang mengalami kejadian) dan saksi (orang yang sangat 

mengetahui bagaimana proses terjadinya suatu kejadian). Informasi dari 

siswa SMA ISLAM Karangrayung kelas XI dan dari guru, mengenai 

pemahaman pelayanan informasi perencanaan karir bagi siswa dalam 

memilih jurusan di perguruan tinggi.  

2) Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data dalam bentuk tulisan. Satiori dan 

Komarah (2013: 147) menerjemahkan “Dokumen merupakan rekaman 

kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang berupa catatan anecdotal, 

surat, buku harian dan dokumen-dokumen”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.  

Dokumen yang dibutuhkan yaitu profil SMA, dan daftar nama siswa 

kelas XI yang akan diteliti.  

3) Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan Peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

juga merupakan salah satu sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini. Tempat yang dimaksud adalah tempat penelitian yaitu di SMA ISLAM 

Karangrayung sedangkan peristiwa yang dimaksud merupakan peristiwa 

yang berkaitan dengan perencanaan karir berdasarkan pemilihan jurusan 

diperguruan tinggi. 
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3. Narasumber  

Narasumber berkaitan dengan siapa yang menjadi informan. Sutopo 

dalam Kurniawan (2016: 22) mengatakan bahwa “Informan adalah orang yang 

dianggap dan depat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan 

mengetahui masalahnya secara dalam”. Informan dalam penelitian kualitatif 

sisinya sangat penting yaitu sebagai individu yang memiliki informasi, informasi 

merupakan sumber data primer yaitu sumber utama yang diperoleh dan kata-kata 

atau tindakan. Informan awal dipilih secara purpose yaitu dipilih yang sekiranya 

menguasai permasalahan yang diteliti.  

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan awal adalah siswa 

kelas XI IPA dan XI IPS. Jumlah keseluruhan siswa dan siswi di SMA ISLAM 

Karangrayung berjumlah 342. Kemudian penulis memilah-milah siswa tersebut 

menjadi beberapa kelompok. Adapun kelompoknya terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

D. Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini peneliti hadir sebagai perencana, menghimpun data, 

menganalisis data serta menjadi pelapor dan hasil penelitian yang dilakukan. Oleh 

karena itu, peneliti harus mempunyai hubungan yang baik kepada pihak-pihak yang 

mampu memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Hubungan baik 

antara peneliti dengan subyek penelitian sebelum selama atau sesudah penelitian 

merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Menurut Mulyasa 

(2014: 16) “Kunci utama keberhasilan dalam kegiatan mengumpulkan data adalah 

pada hubungan baik yang dijalin oleh peneliti dengan subyek yang diteliti”. Selain 

itu peneliti juga berperan sebagai perencana serta penganalisis data. 

IPA IPS 

Gambar 3.1 Kriteria Peserta Didik 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang utama 

dalam sebuah penelitian, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, (2017: 224) “Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga 

teknik dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1) Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati 

objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat 

mengamati kegiatan objek yang diteliti. Menurut Garayibah dalam Emzir 

(2016: 37) menyatakan bahwa, observasi atau pengamatan dapat 

didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau 

sesuatu. Adapun observasi ilmiah perhatian terfokus pada gejala, kejadian 

atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.  

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif atau tidak 

terlibat langsung dengan kegiatan atau aktivitas subjek penelitian. Observasi 

dilakukan saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian dengan 

melihat dan mengamati tingkah laku yang tampak. Observasi dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan mengetahui gambaran kemampuan 

perencanaan karir bagi siswa di SMA ISLAM Karangrayung dalam memilih 

jurusan di perguruan tinggi. 

2) Wawancara 

Menurut Satory dan Komariah (2013: 91), “Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber 

data, dan dilakukan secara terstruktur, dimana responden mendapatkan 
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kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan dan 

perasaan secara natural”.Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak 

berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan 

untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari resonden yang lebih 

mendalam. Dalam proses wawancara ini di dokumentasikan dalam bentuk 

catatan tertulis dan rekaman audio, hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kebernilaian dari data yang diperoleh.  

Teknik wawancara dengan penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data atau keterangan dari pihak sekolah terkait dengan 

perencanaan karir bagi siswa di SMA ISLAM Karangrayung dalam memilih 

jurusan di perguruan tinggi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, 

faktor pendukung dan penghambat dalam merencanakan karir serta solusi 

hambatan tersebut. Peneliti menggunakan wawancara guna mendapatkan 

informasi dari guru koordinator dan siswa-siswi kelas XI.  

3) Dokumentasi 

Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan 

wawancara, sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen 

tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. Menurut Sugiyono (2013: 240) 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,sketsa, dll. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

film, dll. Studio dokumen mrupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

dokumen yang tersimpan dalam pengungkapan tulisan, gambar atau foto 

yang sudah terekam jelas dalam proses penelitian berlangsung mengenali 

perencanaan karir bagi siswa SMA ISLAM Karangrayung dalam memilih 

jurusan di perguruan tinggi yang akan dicantumkan pada lampiran.  

2. Penelitian Utama 

Nasution dalam Sugiyono (2010: 60-61), menyatakan bahwa : dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatu belum mempunyai 

bentuk yang pasti. Prosedur penelitian, masalah, fokus penelitian, hipotesis yang 

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan 

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan 

sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya 

yang dapat mencapainya. 

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Peneliti 

melakukan observasi, wawancara, pengumpulan data, menarik kesimpulan dan 

melaporkan hasil penelitian.   

 

F. Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2010: 121-129) uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi : 

a. Uji creadibility (Validitas Internal) 

Uji krediabilitas data atau kepercaaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif. Ada bebrapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji 

Krediabilitas yaitu : 

1) Perpanjangan pengamatan, yaitu teknik dimana peneliti melakukan 

pengamatan serta melakukan wawancara dengan sumber data yang 

pernah ditemui sumber data baru. 
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2) Meningkatkan ketekunan, yaitu teknik dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. 

3) Triangulasi, yaitu teknik dimana peneliti melakukan pengecekkan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam uji 

krediabilitas terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data, dan triangulasi wakt u. 

4) Analis kasus negatif, yaitu teknik dimana peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. 

5) Bahan referensi, yaitu teknik dimana peneliti melakukan proses 

pengecekkan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa 

sumber, dan triangulasi teknik berupa penyesuaian dan hasil observasi, 

wawancara dan dokumen. 

b. Transferability (Validitas Eksternal) 

Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis dapat dipercaya. Pembaca menjadi jelas apakah hasil 

penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain.  

c. Dependability (Reabilitas) 

Uji reabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen atau 

pembimbing mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

d. Confirmability (Obyektifitas) 

Uji obyektif dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. Uji obyektif mirip dengan uji reabilitas, sehingga pengujinya 

dapat dilakukan secara bersamaan. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Credibility atau 

Krediabilitas untuk menguji keabsahan data penelitian. Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh dengan menggunakan beberapa sumber, dan triangulasi teknik 

berupa penyesuaian dari hasil observasi, wawancara dan dokumen.  

G. Teknis Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012: 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  

Proses analisis data dimulai dengan menelaa seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012: 247). 

Adapun langkah-langkah teknis analisis data interaktif menurut Sugiyono 

(2010: 430) adalah sebagai berikut : 

a. Data Collection (pengumpulan data) 

Merupakan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi 

pengumpulan data yang dipandan tepat dan untuk menentukan focus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.  

b. Data Reduction (reduksi data) 

Data yang ditemukan di lapangan akan semakin banyak, rumit dan 

kompleks maka data harus diteliti dan dicatat secara rinci. Sebagai langkah 

selanjutnya yaitu analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ini berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah 
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direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.  

c. Data Display (penyajian data) 

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat 

dilakukan melalui tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data ini maka akan teorganisasi, tersusun dalam pola hubungan 

sehingga akan semakin mudah dipahami. 

d. Conclusion Drawing Verification (penarikan kesimpulan) 

Langkah  terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini 

mungkin akan menjawab atau mungkin juga tidak bisa menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan di awal karena telah disebutkan bahwa 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Langkah analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama yaitu:  

Data 

Collection 

Conclusion  

Data 

Reduction 

Data Display 

Gambar 3.2 Teknik Analisis 

Data 
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a. Pengumpulan data tentang perencanaan karir siswa dalam memilih 

jurusan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumen.  

b. Data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan 

kemudian dilakukan analisis.  

c. Memberikan kesimpulan mengenai bagaimana perencanaan karir 

siswa dalam memilih jurusan diperguruan tinggi. 

Data dipilah-pilah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

Langkah analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang kedua yaitu: 

a. Pengumpulan data tentang rintisan yang mempengaruhi perencanaan 

karir siswa dalam memilih jurusan melalui metode observasi, 

wawancara dan dokumen. 

b. Data dipilah-pilah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

c. Data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan 

kemudian dilakukan analisis. 

d. Memberikan kesimpulan mengenai rintisan yang dilakukan 

perencanaan karir siswa dalam memilih jurusan diperguruan tinggi.  


