
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitia deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

sekaligus mengkaji kondisi riil/ objek penelitian berdasarkan data-data oetentik yang 

dikumpulkan. Sebagaiman Sugiyono menyatak bahwa “metode peniitian kualitatif dilakukan 

secara hati-hati apa yng terjadi, melakukan analisis refleksi terhadp berbagai dokumen yang 

di temukan dilapangan, dan membuat laporan penelitan secara detai”34

Dalam penelitian ini peneliti mencari data factual kemudian dideskripsikan secara 

kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMN 2 Kendari kecamatan Poasia kota 

Kendari. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung setelah seminar proposal 

dilaksanakan yaitu pada bulan Juli Sampai Oktober  2016. 

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan menjadi dua 

jenis data yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data diperoleh penulis dari sumber utamanya tanpa perantar tau 

dari informasi secara langsung, dalam hal ini siswa, kepala sekolah, staf sekolah/ 

tenaga Kependidikan, guru, dan security.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui perantara yakni dokumen-

dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Jumlah kasus para 

siswa yang bermasalah dan lain-lain yang diperlukan. 

D. Sumber Data
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Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Siswa SMAN 2 Kendari 

kecamatan Poasia kota Kendari dan pihak-pihak lain seperti kepala Sekolah, staf 

administrasi/ tenaga kependidikan, guru, dan security serta segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan 

E. Teknik Penentuan Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informasi yang digunakan oleh penulis adalah 

tehnik Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber 

data  yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang 

lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.35

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode yakni: 

1. Interview (Wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan, baik  terhadap kepala 

sekolah, tenaga administrasi/ tenaga kependidikan, guru, siswa, dan security. 

2. Obserervasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung dan melakuakan pencatatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 36
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3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan 

tulisan lainnya37 seperti data dari guru-guru yang berbentuk dokumen. 

G. Tehnik Pengolahan Data/ Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang digunakan, 

kemudian penulis mengelola data tersebut menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.38

Pada teknik pengelolaan data dialakukan degan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran dengan jelas 

dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila perlu. 

2. Display data yaitu penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3. Verifikasi yaitu mencari data untuk menemukan makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan, perbedaan dan sistemnya 

untuk menarik kesimpulan.39  

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat 

kepercayaan data dan untuk menyajikan fakta dan data balik apa yang dituduhkan kepada 

peneliti. Dengan demikian apabila penulis mengadakan pemerikasaan terhadap keabsaahan 

data secara cermat dan teliti, maka jelas bahwa hasil penelitiannya dapat dipertanggung 

jawabkan. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan tehnik tringgulasi 

data. “tringgulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 
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sesuatu yang lain  diluar dari data yang ada unuk keprluan pengecekan keabsahan atau 

sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Dalam pengujian kabsahan data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan 3 macam tringgulasi yaitu: 

1. Tringgulasi Teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi, 

partisipasi, wawancara mendalaam dan dokumentasi, untuk data yang serempak. 

2. Tringgulasi Sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Dari satu sumber dapat pula dilakukan observasi, 

wawancara, dan memperoleh dokumentasi, sehingga kredibilitas data yang akurat. 

3. Tringgulasi Waktu, yaitu waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada saat narasumber masi segar, 

belum banyak memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pencegahan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. 40
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