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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, 

berupaya untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang 

bersifat naratif dan menggambarkan setiap permasalahan yang akan diteliti secara 

sistematis dengan kenyataan yang ada sekaligus mengkaji kondisi ril objek 

penelitian sebagaimana menurut Prof Dr. Sugiono bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan post 

positifisme digunakan untuk memiliki pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

tehnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasi.1 

Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian ini berupaya mengumpulkan 

data-data atau informasi objektif dilapangan penelitian (field research) 

menyangkut Analisis Penyebap Anak Putus Sekolah di Desa Lapokainse  

Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lapokainse  Kecamatan Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa                                                            
1 Sugiono,metode penelitian pendidikan, (Alvabeta : Bandung, 2007, hal. 7 
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di Desa Lapokainse  terdapat anak putus sekolah. Adapun waktu penelitian ini 

akan dilaksanakan dimulai bulan Oktober dari tanggal 20 sampai tanggal 30 

2018 sejak proposal ini selesai diseminarkan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung 

dengan objek penelitian yaitu anak yang putus sekolah yang ada di 

Desa Lapokainse terkait bagaimana analisis penyebap anak putus 

sekolah. Data primer yang dimaksud adalah anak yang putus sekolah, 

orang tua, dan masyarakat kenapa mereka menjadi data utama dalam 

penelitian ini karena, mereka akan menjawab atas semua permasalahan 

yang ada dalam penelitian, sehingga data-data yang diperlukan dalam 

pnelitian ini bisa dikatakan lebih akurat dan tidak bisa dikatakan 

penelitian yang hanya mengada-ngada saja. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara yakni 

keluarga dekat atau kerabat, orang tua, dan masyarakat atau hasil 

observasi lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maksud dari 

data sekunder ini adalah data-data yang berkaitan dengan hasil yang 

diperoleh melalui keluarga dekat, anak-anak putus sekolah itu sendiri, 

teman sebaya atau teman main, dan orang-orang yang ada di sekelilig 

mereka. Mengapa mereka bisa dikatakan sebagai data pendukung dalam 

penelitian ini karena, mereka dapat memberikan tambahan serta 

penguatan terhadap data-data dalam penelitian ini, dan data ini 
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diperoleh melalui dokumentasi dan studi perpustakaan dengan bantuan 

media cetak, media elektronik seperti handpone. Sehingga penting 

dengan adanya data pendukung dalam penelitian ini sehingga 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalan penelitian ini dapat dijawab dan 

bisa diselesaikan dengan mudah. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua, tokoh 

masyarakat, tokoh agama di Desa Lapokainse  Kecamatan Kusambi Kabupaten 

Muna Barat yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. 

Alasan ditetapkannya informan tersebut karena : 

1. Mereka yag terlibat langsung kegiatan di Desa 

2. Mereka mengetahui aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini  

Mereka menguasai informasi secara akurat berkenaan dengan 

permasalahan yang terjadi dalam penelitian. 

D. Tehnik Pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini di gunakan 2 cara yaitu : 

1. Tehnik Observasi 

Menurut Panpundu Tika tehnik observasi yaitu merupakan pengamatan 

langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa obyek 

pendukung antara lain keadaan keluarga, kegiatan proses komunikasi  

didalam rumah dan kegiatan-kegiatan tambahan utamanya yang 

berhubungan dengan pendidikan agama pada anak. Adapun jenis observasi 

yang akan dilakasanakan adalah observasi partisipasi pasif yaitu observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan datang langsung dalam kegiatan 
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tersebut. Maksud dari Tekhnik observasi diatas adalah tehnik yang yang 

dilakukan oleh peneliti dimana peneliti benar-benar mengadakan 

pengamatan langsung terkait analisis penyebap anak putus sekolah oleh 

orang tua yang ada di Desa Lapokainse  Kec. Kusambi Kabupaten Muna 

barat.2  

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti menentukan objek apa yang akan diobservasi dalam hal ini 

adalah yang ada kaitanya dengan analisis penyebap anak putus 

sekolah yang ada di Desa Lapokainse. 

b) Peneliti membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek 

yang akan diobservasi dalam hal ini adalah pedoman wawancara 

kepada anak-anak yang putus sekolah, orang tua, dan juga 

masyarakat. 

c) Peneliti menentukan secara jelas data-data apa yang perlu 

diobservasi, baik primer maupun sekunder. 

d) Peneliti menetukan dimana tempat objek yang akan diobservasi yaitu 

penelitian akan dilakukan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. 

e) Peneliti melakukan cara dan pencatatan atas hasil observasi akan 

dilakukan, seperti menggunakan buku catatan kamera, video                                                            
2 Moh. Pabundu Tika. Metode Penelitian Geografi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).h.44 
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perekam, dan alat-alat tulis lainya. Adapun jenis observasi yang 

peneliti lakukan dalan penelitian ini adalah: 

a) Observasi Partisipasi yaitu: observasi yang melibatkan peneliti 

atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan 

lapangan. 

b) Observasi non-pertisipan yaitu: observasi yang dalam 

pelaksanaanya tidak melibatkan peneliti sebagai yang dilakukan  

saat ini. 

Adapun hal-hal yang diobservasi adalalah: kondisi lingkungan 

yang ada di Desa Lapokainse  terkhusus setiap kegiatan anak-

anak yang putus sekolah, kegiatan orang  tua dalam setiap 

harinya dan hal-hal lainya yang menyangkut dalam judul 

penelitian 

2. Tehnik Wawancara 

Tehnik wawancara (interview) yaitu melakukan Tanya jawab langsung 

kepada beberapa informan untuk kemudian di catat dan di redaksikan 

kedalam skripsi. Kegiatan wawancara ini di lakukan oleh peneliti dengan 

pertemuan tatap muka (face to face) kepada ressponden yang telah 

ditentukan orangnya (ayah, ibu, dan anak serta tokoh agama dan 

masyarakat). Maksdud dari tehnik Wawancara dari penelitian ini adalah 



45  
 

dimana peneliti melakukan tanya jawab dalam hal ini adalah Tanya jawab 

kepada orang tua, masyarakat dan anak-anak putus sekolah.3 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti menentukan topik yang wawancara dalam hal ini adalah 

hal-hal yang berhubungan dengan informasi-informasi anak 

putus sekolah yang ada di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi 

Kabupaten Muna Barat. 

b) Peneliti menyusun daftar pertanyaan (dengan memperhatikan 

kelengkapan isi (5+1H). 

c) Peneliti menentukan narasumber/responden dalam hal ini adalah 

anak-anak yang putus sekolah, orang tua, dan juga masyarakat 

yang ada di Desa Lapokainse. 

d) Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan bahasa 

yang santun dan sopan. 

e) Peneliti merekam apa-apa saja yang dijelaskan oleh responden 

yang ada kaitanya dengan judul penelitian. 

f) Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban 

narasumber tyang berhubungan dengan judul penelitian.                                                            
3 Sugiono, (2006). Metode Penelitian Kualitatif, Research dan Development. (Bandung: 

Alfabeta). h. 154 
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g) Menulis laporan wawancara oleh peneliti sehinga dengan hasil 

wawancara tsrebut bisa diajadikan sebagai data akuat dalam 

penelitian ini. Adapun cara untuk mendapatkan infoman dalam 

penelitian ini adalah: peneliti turun langsung dilapangan  dalam 

hal ini adalah terutama orang tua anak yang putus sekolah, 

sekaligus anak-anak yang putus sekolah, sehingga dengan cara 

tersebut peneliti bisa mengetahui apa yang menjadi penyebap 

anak mereka sehingga bisa putus sekolah. 

3. Tehnik dokumentasi 

Tehnik dokumentasi yaitu semua laporan atau dokumen yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah yang ada di Desa Lapokainse  

Kecamatan Kusambi kabupaten Muna Barat. Maksud dari tehnik dokumentasi 

dalam penelitian ini adalah semua laporan-laporan atau dokumen yng ada 

kaitanya dengan masalah-masalah judul penelitian ini, seperti; dokumen-

dokumen yang ada di Desa Lapokainse  (jumlah penduduk desa, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada di desa tersebut.4  

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Peneleti mempersiapkan beberapa dokumen yang dipublikasikan 

atau dokumen pribadi sperti foto, video, catatan harian dan catatan 

lainya. 

b) Peneleti mendatangai lokasi penelitian untuk memulai 

mendokumentasi.                                                             
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta 2002), h. 231 
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c) Mengupulkan informasi-informasi yang ada di lapangan terkait 

dengan judul penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah: berupa catatan yang dilakukan oleh peneliti 

terkait hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, selain dari 

pada itu dokumen-dokumen yang lainya seperti, data jumlah 

penduduk desa, untuk mendapatkan itu semua maka peneliti 

mempersiapkan berupa foto, video, atau catatan-catatan kecil 

lainya. 

E.  Tehnik Analisis Data 

1. Reduksi data yaitu semua data dilapangan akan dianalisis sekaligus di 

rangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 

penting. Maksud dari reduksi pada penelitian ini adalah proses 

pemilihan, pemusatan, perhatian, dan transformasi data yang dilakukan 

oleh peneliti dilapangan, ketika peneliti mengadakan reduksi data ini 

maka aka dilakukan secara terus menerus selama yang berkaitan dengan 

judul penelitian berlangsung. 

Adapun cara mereduksi observasi adalah semua data lapangan ditulis 

sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema da polanya, sehingga 

disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Adapun proses dari 

mereduksi observasi adalah sebagai berikut: 
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a) Mempunyai arah dan tujuan yang jelas agar pelaksanaan observasi 

ini tidak menyimpang dari permasalahan, karena itu dalam 

pelaksanaanya harus ada pedoman observasi. 

b) Peneliti mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu 

fenomena atau yang ada hubunganya denga judul penelitian dalam 

hal ini adalah analisis penyebap anak putus sekolah, baik yang 

berupa peristiwa, maupun tidakan, dalam penelitian ini. 

c) Peneliti mengikuti proses mereduksi obsservsi dalam penelitian ini. 

d) Bersifat ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, logis, kritis, 

objektif, dan rasional. 

e) Terdapat berbagai aspek-aspek yang akan diobservasi 

f) Dan praktis penggunaanya. 

Adapun cara mereduksi wawancara dengan kata lain, proses 

penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis 

dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. 

Adapun proses dalam mereduksi wawancara dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengadakan kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari 

informasi dalam hal ini adalah peneliti dengan sumber informasi 
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b) Mempersiapkan pokok-pokok atau daftar-daftar pertanyaan untuk 

diajukan kepada sumber informasi ysng diperlukan dalam 

peneltian ini. 

c) Mencatat semua hasil wawancara yang ada kaitanya dengan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

d) Mengecek kembali rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini 

apakah sudah sesuai dengan informasi-informasi yang telah 

diumpulkan oleh peneliti dari wawancara yang telah ditemkan di 

lapangan. 

e) Penelti akan menyingkat topik-topik tersebut ke dalam kode-kode 

dan menuliskan kode-kode tersebut pada bagian-bagian rumsan 

masalah dalam penelitian ini. 

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk 

mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat 

diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Adapun proses mereduksi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang ada di Desa 

Lapokainse  Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dan data dari kepala 

desa tersebut mengenai jumlah penduduk, letak geografis dan keadaan sosial 

penduduk. 
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2. Display data yaitu  tehnik yang dilakukan peneliti agar data yang di 

peroleh banyaknya jumlah data dapat dikuasai dengan dipilih secara 

fisik. membuat display merupakan proes dari analisis pengambilan 

keputusan. Maksud dari dispalay data dalam penelitian ini adalah 

tekhnik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh maka dari 

data tersebut bisa dikatakan itulah yang diambil. Adapun cara atau 

proses menganaisis display data dalam penelitian ini adalah sebaga 

berikut: 

a) Peneliti mempersiapkan transkip wawancara dimana transkip data ini 

adalah mengubah data suara menjadi data tertulis, atau secara 

sederhana menulis hasil wawancara baik wawancara secara 

mendalam maupun kuisioner dan lain sebagainya. 

b) Peneliti memberikan pejelasan yang bersifat menggambarkan 

hakikat kenyataan yang ada di lapangan. 

c) Peneliti melakukan proses penyampaian data yang berupa cerita atau 

penyatuan potongan-potongan data meajadi sebuah kronologi yang 

tersusun secara rapi. 

d) Peneliti menganalisis hasil penelitianya mengetahui latar belakang 

subyek penelitianya, baik orang yang di wawancarainya maupun 

orang-orang yang menjadi sumber data lainya. 

3. Verifikasi data yaitu tehnik analisis data yang dilakukan dalam rangka 

mencari makna data yang dianggap masih kurang. Maksud dari 

Verifikasi data dalam penelitian ini adalah mencari makna data yang 
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dianggap masih kurang terhadap data-data yang didapat maka peneliti 

masih bisa menerima masukan dari penelitian ini.5 Adapun proses atau 

cara verifikasi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti menggunakan cara yag berbeda untuk memperoleh data 

tentang hal yang sama dalam peneitian. 

b) Peneliti menggali data dari sumber yang berbeda untuk memperoleh 

bukti tentang hal yang sama dalam judul penelitian. 

c) Peneliti melakukan pegamatan ulang bila masih memugkinkan 

d) Peneliti menugaskan pengamatan ganda, yaitu pengamatan lebih dari 

satu orang yang berbeda. 

e) Peneliti melakukan pemeriksaan ulang atas data yang telah 

terkumpul tentang keaslianya, kejanggalanya, dan kelengkapanya.. 

f) Peneliti melakukan pengolahan dan analisis ulang terhadap data 

yang sudah terkumpul. 

g) Peneliti melakukan pemaknaan ulang hasil analisis data yang telah 

dilakukan.  

Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari 

hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, 

dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan 

di lapangan. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian 

ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga 

datanya sampai pada titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus                                                            
5 Sanafiah Faisal, op.cit, h. 112 
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meliputi pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat 

kepercayaan data dan untuk menyanggah balik dari apa yang dituduhkan 

kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan merupakan unsur 

yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan demikian apabila 

peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Secara cermat maka 

jelaslah penelitian yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu : 

1. Perpanjangan waktu dilapangan 

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini adalah peneliti kembali 

kelapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan pengamatan dan 

wawancara dengan sumber data yang ditemui untuk meningkatkan 

kredibilitas data. Dalam perpanjangan penelitian difokuskan kepada Analisis 

penyebap anak putus sekolah. Maksudnya adalah peneliti kembali 

dilapangan dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun yag baru.6 

2. Peningkatan ketekunan pengamatan 

Salah satu uji kredibilitas data dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan ketekunan yakni melakukan pengamatan lebih cermat dan                                                            
6 Ibid. h. 245 
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berkesinambungan terhadap objek peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan 

peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang di temukan 

apakah kredibel atau belum untuk menemukan kredibilitas data. Maksudnya 

adalah penelti meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Maka dengan meningkaatkan 

ketekunan ini peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data 

yang ditemukan itu sudah salah atau tidak. 
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