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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang

menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-

data otentik yang dikumpulkan.

Menurut Sugiono mengungkapkan bahwa karakteristik penelitian kualitatif

meliputi:1

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen

langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci).

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif.

3. Peneletian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau

outcome.

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik termati).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di Kota Kendari.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian dimulai pada tanggal 14 November 2017 sampai dengan 15

Maret 2018.

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 321
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C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemilihan dan penetapan

jumlah sumber informasi yang berdasarkan pada aspek representatifitas tetapi

lebih kepada keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah data

yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan. Perolehan data dengan melakukan wawancara,

observasi, dandokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal, website,

serta penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi

dengan ranah kajian penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data melalui

penelitian kepustakaan agar memperoleh informasi terkait dengan ranah kajian

penelitian yang di dapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, pamplet dan

bahan dokumenter lainnya.
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2. Field research (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini, dilakukannya

penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan informasi langsung terkait

dengan objek kajian penelitian pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP) Sultra. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Metode observasi yaitu

dimana peneliti mengadakan pengamatan secara seksama dengan melakukan

wawancaraatau tanya jawab secara langsung dengan pihak Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara. Sedangkan metode

dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai

perenecanaan LPMP dalam memenuhi standar isi pendidikan pada jenjang

pendidikan menengah atas di kota kendari

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan reduksi data akan dilakukan terus menerus selama pengumpulan

data. dengan mereduksi data yang diperoleh, peneliti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan sampai

laporan hasil penelitian tersusun.
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Penyajian Data dalam penelitian akan dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antarkategori yang dimaksudkan agar data-data yang

diperoleh mudah di mengerti dan memeudahkan peneliti dalam menarik

kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan

setelah melalui rangkaian reduksi data dan penyajian data. Namun kesimpulan

yang diambil dalam penelitian ini masih bersifat terbuka untuk dirubah kembali.

Kegiatan akan terus berlanjut pada pengumpulan data, reduksi dan penyajian data

sampai pada penarikan kesimpulan kembali hingga ditemukan kesimpulan final.


