
57    BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Merujuk pada objek kajian penelitian ini maka, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktivitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.65 Penelitian kulitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang diamati.66  Penulis mencari data faktual dan akurat secara sistemetis dari suatu aktivitas dan kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil penggamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.67 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  Penelitan ini dilaksanakan di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilaksanakan  pada tanggal 18 Oktober – 29 November 2017. 
 

                                                            65Sugiono, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV Alvabeta,2006), h. 4. 66Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3. 67Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: tp, 2000), h. 15. 



58    C. Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu data primer dandata skunder. a. Sumber data primer yaitu informan yang menguasai atau memahami sesuatu yaitu Kepala Sekolah Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yakni yang mengetahui perkembangan siswa secara umum,guru pengajar dan siswa siswi berdasarkan dengan hasil observasi dan hasil wawancara (interview). b. Sumber data sekunder yaitu mencakup sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen dari instansi yang berwenang dalam hal ini di sekolah Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana dan referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan field research (metode penelitian lapangan), yaitu mengamat langsung segala yang ada pada objek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang 



59    dianggap berhubungan dengan topik yang diteliti. Mengamati kegiatan kepala sekolah, guru dan  siswa, serta mengamati keadaan lingkungan Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana baik itu lingkungan luar maupun lingkungan di dalam. b. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan informan peneltian diimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan pembanding dengan menggunakan jumlah pertanyaan kepada informan yang terdir dari komponen sekolah yang dianggap cukup untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini. c. Studi Dokumentasi yaitu mengamat, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang didapatkan langsung dari pihak Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana 
E. Metode Pengolahan Data.   Pengolahan data merupakan proses akhir dari peneltian yang dilakukan. Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran peneltian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data. Menurut Sanafiah Faisal yaitu setelah seluruh data terkumpul  maka proses pengolahannya  dapat dilakukan secara kualitatif 



60    melalui pengecekan reduksi data, display data, dan verifikasi data.68 Lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Reduksi data yakni semua data di lapangan akan dianalisis sekaligus dirangkumkan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. b. Display data yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat display merupakan dari analisis pengambilan keputusan. c. Verifikasi data yaitu teknis analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari makna data yang dianggap masih kurang. 
F. Pengecekan Keabsahan Data   Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data bias atau tidak valid. a. Perpanjang pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru sehingga terbentuk support, yaitu semakin terbuka dan saling mempercayai. b. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan sehingga lebih cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.                                                            68Sanafiah faisal, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 112. 



61    c. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi ini dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut: 1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda. 2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini. 3. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda. d. Analisis kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan sampai tidak ada lagi data yang bertentangan dan dapat dipercaya. e. Member chek yaitu proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diperoleh oleh pemberi data. 
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