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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengingat rumusan 

masalah penelitiannya pun berupa pertanyaan, “bagaimana” yang 

dipandang cenderung lebih berorientasi proses dibandingkan dengan 

produk. Hal itu senada dengan pandangan Somantri (2005, hlm. 58) bahwa 

penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami 

maknanya, sehingga jenis pendekatan ini sangat memerhatikan proses, 

peristiwa, dan otentisitas. Pendekatan kualitatif menggunakan data hasil 

berbagai temuan di lapangan (melalui wawancara, observasi, atau pun 

dokumentasi), seperti yang dikemukakan Baxter & Jack (2008) berikut ini. 

“This qualitative case study is an approach to research that 

facilitates exploration of a phenomenon within its context using a 

variety of data sources. This ensures that the issue is not explored 

through one lens, but rather a variety of lenses which allows for 

multiple facets of the phenomenon to be revealed and 

understood.”(hlm. 544) 

 

Pendapat di atas menunjukkan penelitian kualitatif sebagai pendekatan 

penelitian yang memfasilitasi eksplorasi fenomena dalam konteks 

menggunakan berbagai sumber data, begitu pun dengan penelitian yang 

diangkat ini. Di samping itu, pendapat tersebut pun menekankan suatu 

masalah dalam penelitian kualitatif tidak hanya dieksplorasi dari satu sudut 

pandang saja.  

 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menjadikan 

“kasus” sebagai objek penelitiannya, sebagaimana menurut Johansson 

(2003, hlm. 2) bahwa, “the case study should have a case which is the 
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object of study.” Penggunaan metode ini didasarkan pada tujuan 

penelitian, yaitu mendeskripsikan dinamika rivalitas pada ketertarikan 

interpersonal peserta didik dan implikasinya bagi layanan bimbingan dan 

konseling. Berhubung permasalahan yang hendak di kaji dan ditelaah 

cenderung bersifat kompleks dan erat dengan aspek psikologi yang mesti 

diungkap secara mendalam, metode studi kasus pun menjadi pilihan. 

Melalui metode studi kasus, diharapkan berbagai hal yang cenderung 

abstrak khususnya mengenai rivalitas pada ketertarikan interpersonal 

peserta didik dapat menjadi tergambarkan secara lebih kongkret. 

 

3.3. Desain Penelitian 

Desain penelitian kualitatif mengarah pada kredibilitas data dan nilai 

kebenaran sebagai tujuan akhir, sebagaimana menurut Baxter & Jack 

(2008, hlm. 556) bahwa, “case study research design principles lend 

themselves to including  numerous  strategies  that  promote  data  

credibility  or   truth  value.” Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah multiple case studies karena menyoroti empat kasus 

berbeda untuk kemudian ditelaah perbandingan antarkeempatnya hingga 

menemukan simpulan akurat mengenai objek penelitian. Dalam penelitian 

ini, objek penelitian keempat kasus ialah sama, yakni rivalitas pada 

ketertarikan interpersonal, namun subjek penelitian keempat kasusnya 

berbeda. 

 

3.4. Partisipan Penelitian 

Partisipan merupakan sampel dalam penelitian kualitatif. Selain itu, 

istilah lain yang lazim digunakan adalah narasumber atau informan 

(Sugiyono, 2010). Partisipan dalam penelitian ini antara lain ialah pihak 

guru khususnya guru bimbingan dan konseling. Partisipan dapat berubah 

atau bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 
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3.5. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek penelitian kualitatif merupakan situasi sosial yang diantaranya 

terdiri dari tiga elemen, yakni aktor, tempat, dan aktivitas (Sugiyono, 

2010). Penelitian ini terdiri dari empat kasus. Objek penelitian baik dalam 

kasus pertama, kedua, ketiga, maupun keempat sama-sama mengenai 

rivalitas pada ketertarikan interpersonal peserta didik dan implikasinya 

bagi layanan bimbingan dan konseling, sedangkan subjek penelitian 

keempat kasus berbeda. Subjek penelitian ditemukan setelah melakukan 

studi pendahuluan sebelumnya. 

           FF 

 

 

MW   IF 

Gambar 3.1. Kasus Pertama 

Peserta didik berinisial MW dan IF seperti pada gambar merupakan 

aktor (perempuan) dalam kasus pertama, sedangkan peserta didik 

berinisial FF adalah targetnya (laki-laki). Ketiga orang tersebut merupakan 

peserta didik SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016.  

    FS 

 

 

    CA   TS 

Gambar 3.2. Kasus Kedua 

 

S 
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Peserta didik berinisial CA dan TS seperti pada gambar merupakan 

aktor (perempuan) dalam kasus kedua, sedangkan peserta didik berinisial 

FS adalah targetnya (laki-laki). Ketiga orang tersebut merupakan peserta 

didik SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016.  

  TSM 

 

 

    FF   FN 

Gambar 3.3. Kasus Ketiga 

Peserta didik berinisial FF dan FN seperti pada gambar merupakan 

aktor (laki-laki) dalam kasus ketiga, sedangkan peserta didik berinisial 

TSM adalah targetnya (perempuan). Ketiga orang tersebut merupakan 

peserta didik SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016.  

    TS 

 

 

    FS   AG 

Gambar 3.4. Kasus Keempat 

Peserta didik berinisial FS dan AG seperti pada gambar merupakan 

aktor (laki-laki) dalam kasus keempat, sedangkan peserta didik berinisial 

TS adalah targetnya (perempuan). Ketiga orang tersebut merupakan 

peserta didik SMAN 9 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

3.6. Instrumen Penelitian 

 

S 

 

S 
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Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri 

mengingat masalah penelitian yang belum jelas dan pasti, namun 

setelahnya dapat berkembang instrumen lainnya (Sugiyono, 2010). Di 

samping menjadikan peneliti sebagai human instrument, penelitian ini 

akan memanfaatkan berbagai instrumen bimbingan dan konseling seperti 

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan rivalitas 

pada ketertarikan interpersonal peserta didik beserta faktor penyebab dan 

penanganannya dari layanan bimbingan dan konseling SMAN 9 Bandung. 

Secara garis besar, instrumen penelitian ini mengacu pada empat teori/ 

aspek berikut. 

a) Aspek rivalitas,  persaingan, atau kompetisi menurut Hamel dan 

Prahalad (dalam Kandow, tt, hlm. 7) yang mencakup keinginan untuk 

bersaing, keinginan untuk selalu menang, mengutamakan kepentingan 

sendiri, serta tidak pernah merasa puas.  

b) Aspek faktor perbandingan sosial Garcia dkk. (2013, hlm. 635) yang 

terdiri dari faktor individual (kesamaan dan kedekatan) serta faktor 

situasional. 

c) Aspek faktor penyebab ketertarikan interpersonal (Mappiare, 2006; 

Santoso, 2010; Dewi, 2013) yang mencakup kedekatan, kesamaan, 

kemampuan, dan ketertarikan fisik. 

d) Aspek manajemen program/ layanan bimbingan dan konseling 

(Depdiknas, 2008, hlm. 29-34) yang terdiri dari kesepakatan manajemen, 

keterlibatan stakeholder, manajemen dan penggunaan data, rencana 

kegiatan, pengaturan waktu, kalender kegiatan, jadwal kegiatan, anggaran, 

fasilitas, serta pengendalian. 

 

3.6.1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

melibatkan narasumber atau informan secara langsung untuk berbagi 

informasi melalui proses tanya jawab serta dapat dilakukan dengan 

terstruktur, semiterstruktur, atau bahkan tidak terstruktur. Penelitian ini 



6 
 

 
Faisal Dwikusuma, 2016 
RIVALITAS PADA KETERTARIKAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK DAN IMPLIKASINYA BAGI 
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

lebih menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara semiterstruktur dilakukan pada Koordinator BK 

sebagai narasumber dalam memperoleh data atau informasi mengenai 

perspektif sekaligus deskripsi layanan bimbingan dan konseling di SMAN 

9 Bandung dalam menangani masalah rivalitas pada ketertarikan 

interpersonal peserta didik, sedangkan wawancara tidak terstruktur 

dilakukan pada peserta didik baik aktor maupun target dalam masing-

masing kasus agar lebih menyesuaikan pembicaraan dengannya tanpa 

harus langsung tertuju pada objek penelitian, sehingga dirinya dapat lebih 

dulu bereksplorasi.  

 

3.6.2. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap subjek 

dan objek penelitian yang dapat dilakukan secara partisipatif dan/atau 

nonpartisipatif. Penelitian yang diangkat ini memanfaatkan jenis observasi 

nonpartisipatif dengan maksud memberi keleluasaan pada pihak yang 

diobservasi dalam menjalankan aktivitasnya secara alamiah, sehingga data 

yang diperoleh dari hasil observasi pun dipandang akan lebih akurat 

meskipun di sisi lain peneliti tidak dapat merasakannya langsung. Yang 

diobservasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan situasi sosial yang 

melibatkan subjek penelitian dari keempat kasus yang berbeda. Hasil 

pengamatan akan dicatat, dipotret, bahkan direkam selama dipandang 

tidak mengganggu aktivitas subjek penelitian. 

 

3.6.3. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber 

selain manusia, sebagaimana menurut Alwasilah (2015, hlm. 140) bahwa 

non-human source yang merujuk pada analisis sistematik dari dokumen 

dan catatan dari berbagai sumber adalah maksud dari analisis dokumen. 

Dalam menggali temuan data penting dalam penelitian ini, sumber selain 
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manusia yang akan dimanfaatkan antara lain adalah album dan angket 

peserta didik dari BK SMAN 9 Bandung. 

 

 

 

Tabel 3.1. 

Pemetaan Instrumen Observasi 

Tujuan 
Aspek yang 

diungkap 
Situasi 

Jenis 

Instrumen 

Mendeskripsikan 

rivalitas pada 

ketertarikan 

interpersonal 

peserta didik. 

 

- Keinginan untuk 

bersaing 

- Keinginan untuk 

menang 

- Mengutamakan 

kepentingan sendiri 

- Tidak merasa puas 

- Ketika kedua aktor 

berada di satu lokasi  

- Ketika salah seorang 

aktor satu lokasi 

dengan target 

- Ketika kedua aktor 

satu lokasi dengan 

target 

Pedoman 

Observasi 

 

 

Tabel 3.2. 

Pemetaan Instrumen Wawancara 

No. Tujuan Aspek yang diungkap Jenis Instrumen 

1 

Mendeskripsikan 

faktor penyebab 

rivalitas pada 

ketertarikan 

interpersonal 

peserta didik. 

- Faktor individual 

(kesamaan dan kedekatan) 

- Faktor situasional 

Pedoman 

Wawancara I 

2 

Mendeskripsikan 

faktor penyebab 

rivalitas pada 

ketertarikan 

interpersonal 

peserta didik. 

- Kedekatan  

- Kesamaan  

- Kemampuan  

- Ketertarikan fisik 

Pedoman 

Wawancara II 

3. 

Mendeskripsikan 

layanan konseling 

di SMAN 9 

Bandung dalam 

- Kesepakatan manajemen 

- Keterlibatan stakeholder 

- Manajemen dan 

penggunaan data 

Pedoman 

Wawancara III 
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menangani 

masalah rivalitas 

pada ketertarikan 

interpersonal 

peserta didik 

- Rencana kegiatan 

- Pengaturan waktu 

- Kalender kegiatan 

- Jadwal kegiatan 

- Anggaran 

- Fasilitas 

- Pengendalian 

Tabel 3.3. 

Pemetaan Instrumen Studi Dokumentasi 

 

Tujuan Aspek yang diungkap Sumber data 

Mendeskripsikan 

faktor penyebab dan 

rivalitas pada 

ketertarikan 

interpersonal peserta 

didik. 

Aktor 

- Faktor individual (kesamaan 

dan kedekatan) 

- Faktor situasional  

 

Target 

- Kedekatan  

- Kesamaan  

- Kemampuan  

- Ketertarikan fisik 

- Album 

peserta didik 

- Angket BK 

 

Mendeskripsikan 

rivalitas pada 

ketertarikan 

interpersonal peserta 

didik. 

 

- Keinginan untuk bersaing 

- Keinginan untuk menang 

- Mengutamakan kepentingan 

sendiri 

- Tidak merasa puas 

- Album 

peserta didik 

- Angket BK 

 

3.7. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang terdiri dari tahap awal, tahap pelaksanaan, 

dan tahap akhir dijelaskan sebagai berikut. 

3.7.1. Tahap awal 

a) Studi pustaka mengenai tema penelitian 

b) Menentukan lokasi penelitian 

c) Studi lapangan di SMAN 9 Bandung sebagai lokasi penelitian 

d) Menentukan subjek penelitian 

3.7.2. Tahap pelaksanaan 
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a) Melakukan studi dokumentasi pada beberapa temuan guru BK di 

SMAN 9 Bandung. 

b) Melakukan observasi pada subjek dan objek penelitian secara 

menyeluruh. 

c) Melakukan wawancara pada peserta didik yang menjadi subjek 

penelitian beserta Koordinator BK SMAN 9 Bandung. 

3.7.3. Tahap akhir 

a) Analisis data menggunakan analisis deskriptif fenomenologis 

b) Merumuskan hasil analisis data 

c) Merumuskan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi 

 

3.8. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu tahap tindak lanjut terhadap data 

yang diperoleh, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2010) berikut ini. 

 

“...analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan/atau dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.” (hlm. 335) 

Setiap sumber data merupakan komponen penting dalam 

memahami kasus secara menyeluruh, sebagaimana menurut Baxter & Jack 

(2008, hlm. 554) bahwa, “each data sourceis one piece of the puzzle with 

each piece contributing to the researcher’s understanding of the whole 

phenomenon.” Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif fenomenologis, yaitu mengungkap dan mendeskripsikan 

berbagai temuan di lapangan untuk memperoleh gambaran objektif 
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mengenai kasus tersebut. Lebih jauhnya, analisis data dalam kualitatif 

terdiri dari beberapa proses/langkah berikut (Sugiyono, 2010). 

a) Reduksi data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, penyeleksian, 

penggolongan, dan pengorganisasian data hingga hanya terhimpun data 

yang sesuai dengan konteks penelitian. Data yang direduksi dapat berupa 

data dengan bentuk serta teknik pengumpulan yang berbeda-beda. 

b) Penyajian data 

 Penyajian data terdiri dari berbagai bentuk, baik berupa matrik, gambar, 

tabel, bagan, maupun bentuk lainnya. Dalam menyajikan data, ditekankan 

gambaran yang jelas atau mudah dipahami. 

c) Verifikasi data 

 Verifikasi data adalah langkah menuju penarikan kesimpulan. 

Penyajian data secara terpola dan sistematis sebelumnya ditindaklanjuti 

dengan langkah ini agar kesimpulan akhir penelitian bisa diperoleh. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam penelitian ini pun 

menyertakan proses triangulasi untuk memeriksa dan menetapkan validitas 

data yang terhimpun. Secara umum, ada empat jenis triangulasi, yakni 

sebagai berikut (Raharjo, 2012). 

a) Triangulasi data 

Proses ini menggunakan berbagai jenis sumber data dari situasi yang 

berbeda. Pada umumnya, terdiri dari tiga subjenis, yaitu orang, waktu, dan 

ruang. Data dapat dihimpun dari orang yang berbeda, namun melakukan 

aktivitas yang sama. Selain itu, data pun bisa dihimpun dari waktu dan 

tempat yang berbeda, sehingga situasinya pun relatif akan berbeda. Jika 

ada kesamaan makna dari ketiga subjenis, besar kemungkinan validitas 

data dapat diakui. 

b) Triangulasi antarpeneliti 

Proses triangulasi antarpeneliti melibatkan beberapa kalangan 

profesional dalam bidang yang sama dan/ atau berbeda. Dalam tim atau 

forum yang dibentuk, setiap kalangan memberikan penafsiran atau 
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perspektifnya masing-masing untuk kemudian dibandingkan satu sama 

lain.  

c) Triangulasi teori 

Proses triangulasi ini menyertakan berbagai teori dalam memahami dan 

menemukan keabsahan data. Beberapa teori yang berbeda, namun masih 

dalam ruang lingkup yang sama, akan saling dibandingkan. Kesimpulan 

sama dari berbagai teori menunjukkan validitas data tersebut. 

d) Triangulasi metodologi 

Proses triangulasi metodologi membandingkan berbagai temuan dari 

berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, sehingga jika 

menemukan kesamaan dimungkinkan bahwa temuan-temuan tersebut 

cenderung akurat. Penelitian rivalitas pada ketertarikan interpersonal 

peserta didik ini memanfaatkan proses triangulasi metodologi dengan lebih 

dulu melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan 

dokumentasi. Temuan-temuan lapangan dituangkan dalam catatan 

observasi. Setelah itu, dilakukanlah teknik pengumpulan data melalui 

wawancara pada beberapa orang informan yang dipandang perlu. 

Himpunan data observasi dan dokumentasi sebelumnya pun dikonfirmasi 

melalui wawancara untuk kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan. 

 

 


