BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana objek penelitian
dikaji serta dideskripsikan berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam hal ini
Sugiono mengungkapkan bahwa:
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
yang alamiah. Dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan
sampel sumber data dilakukan secara pursposive dan snowbaal, teknik
pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi.1
Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari data aktual dan akurat secara
sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu
menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil
pengamatan dan pengkajian, dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya
dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.2
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif
memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dinamis , penuh
makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada
objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan
kehadiraan peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kendari,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
2. Waktu penelitian adalah selama 3 bulan mulai dari bulan Januari
sampai dengan bulan Maret 2019.
C. Sumber dan Jenis Data
1. Sumber Data
Sumber data mencangkup keseluruhan aspek pada populasi yang ada
dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti
mengumpulkan data dari berbagai pihak atau sumber informasi yang
terkait dengan program full day school di SMK Negeri 1 Kendari, adapun
pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data yaitu orang tua siswa,
kepala sekolah, guru dan siswa SMK Negeri 1 Kendari.
2. Jenis Data
Berdasarkan jenisnya, data dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
1) Data primer (data utama), diperoleh dari hasil wawancara dengan
para informan penelitian yaitu orang tua siswa, kepala sekolah,
guru-guru, dan siswa SMK Negeri 1 Kendari.
2) Data sekunder (data pendukung), diperoleh dari hasil observasi
lapangan, bahan dokumen sekolah, dan bahan-bahan atau referensi
kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.3

3

Ibid., h. 12.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi :
1. Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung, yaitu peneliti
mengamati secara seksama tentang fenomena-fenomena yang terjadi di
lapangan. Adapun fenomena yang diamati adalah kegiatan yang
dilakukan siswa, dan guru di SMK Negeri 1 Kendari.
2. Teknik wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara
langsung kepada beberapa orang yang menjadi objek dalam penelitian
ini guna mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
menyusun penelitian ini. Adapun infomannya yaitu orang tua siswa,
guru, kepala sekolah dan siswa SMK N 1 Kendari.
3. Dokumentasi yaitu peneliti mencatat dan menyalin data yang terdapat
di sekolah, baik dalam bentuk foto-foto, serta dokumen yang dapat
memberikan kontribusi dalam penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data
Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan,
sehingga pengolahan data dilakukan setelah memperoleh data di lapangan. Dalam
penelitian

ini

menggunakan

penelitian

kualitatif,

sebagaimana

Sugiono

mengungkapkan “ Aktifitas dalam analisis data yaitu reduction data, display,
conclusion darwing/verification”
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Dalam metode analisis data diatas dapat dijelaskan bahwa :
1. Data Reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan
data yang telah diperoleh. Peneliti mengumpulkan data dengan
mewawancarai guru,orang tua siswa, kepala sekolah dan siswa SMK
Negeri 1 Kendari, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk
memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian. Data
yang telah diseleksi atau disederhanakan akan memberikan gambaran yang
lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
yang berhubungan dengan masalah peneltian. Reduksi data berlangsung
secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan reduksi data
berlangsung sampai laporan akhir tersusun lengkap.4
2.

Data display (penyajian data) yaitu penyajian data untuk melihat
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.
Pada langkah ini peneliti menginterpretasikan hasil analisis dari
wawancara dengan orang tua siswa, kepala sekolah, guru-guru dan siswa
SMK Negeri 1 Kendari. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat
dipelajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi Data, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan
melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang
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Husain Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001) h. 81.
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mendukung, tahap pengumpulan data inilah yang digunakan. Peneliti
menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, lalu berusaha
menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.
Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring
perkembangan di lapangan, dan didukung bukti-bukti yang valid dan
konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah di awal penelitian.
5

Maksudnya adalah peneliti melakukan analisa dalam mencari makna data

dengan mencoba menyimpulkan semua data, kemudian diolah sehinggga
data-data yang awalnya belum lengkap akan tertutupi oleh data-data
informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan dan menjadi
pemikiran baru yang valid dan konsisten.
F. Pengecekan Keabsahan Data
Triangulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu
yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data
yang telah ada disaring kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil
data yang valid, aktual dan terpercaya. Dalam pengecekan keabsahan data maka
digunakan triangulasi sebagai berikut :
1. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang
berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk sumber
data yang sama secara serempak.
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.
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2. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sama, dari satu sumber dapat pula
dilakukan

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi,

sehingga

kredibilitas data lebih akurat.
3. Triangulasi waktu, yaitu untuk mendapatkan data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari
data yang tidak valid serta sebagai usaha meningkatkan derajad kepercayaan data.
Dalam teknik triangulasi pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu
lain diluar yag telah ada diadakan pengujian lagi untuk mendapatkan data yang
valid.

