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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan/digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk pendapat, pandangan atau ungkapan pemikiran lain yang 

diperoleh melalui hasil wawancara atau intervie.29 Penelitian kualitatif perhatiannya 

lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori subtantif berdasarkan konsep-konsep 

yang timbul dari data empiris. 

B. Lokasidan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Wawo Indah Kecamatan Wawonii 

Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Lokasi ini berjarak ± 15 

KM dari Ibu Kota Konawe Kepulauan (Langara), lokasi dipilih dengan pertimbangan: 

SD Negeri 1 Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe 

Kepulauan, merupakan salah satu sekolah yang berada diwawonii yang memiliki 

etnis dan agama yang berbeda dan masyarakat wawonii adalah mayoritas masyarakat 

beragama islam, akan tetapi fakta yang ada di SD Negeri 1 Wawo Indah mayoritas 

murid non-muslim, maka hal ini menarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 1 

Wawo Indah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai tanggal 22 Februari 2016 

sampai dengan 18 April 2016. 

C. Sumber Data 

Menurut Mustuhu, sumber data ialah tindakan dan perkataan manusia dalam 

suatu latar yang bersifat ilmiah.30 Ada dua karakter penelitian dan penguasaan 

informasi tentang objek peneliti, yaitu Pertama, peneliti sebelumnya telah memahami 

                                                           
29Nurul Zuriah, Metode Penelitian social dan Pendidikan (Teori-Aplikasi) (Malang: Bumi 

Aksara 2005), h. 91. 
30Mastuhu, Metodologi Penelitian Agama (Teoridan Praktek) (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 
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informasi awal tentang objek peneliti. Dan Kedua, peneliti benar-benar “buta” 

informasi tentang peneliti.31 

Yang menjadi sumber  dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah, yang menghasilkan data tentang kepemimpinan 

pendidikan multikultural dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2. Guru/Staf, yaitu melakukan Tanya jawab atau wawancara dengan Guru. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan salah satu langka utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi 

dengan cara yang tidak tepat.32 

Menurut Burhan Bugin, tehnik pengumpulan data kualitatif menggunakan 

pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara 

bertahap dan mendalam, observasi partisipasi, dan diskusi terfokus (focus group 

discussion).33 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tigacara, yaitu: 

1) Observasi (pengamatan), dengan observasi partisipatif, dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat atau objek yang 

dituju. 

2) Interview (wawancara), yaitu mengadakan wawancara mendalam terhadap 

KepalaSekolah, Guru, dan Staf di SD Negeri 1 Wawo Indah. 

3) Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan seluruh dokumen sekolah yang berkaitan dengan 

penelitian.  

                                                           
31Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif (Surabaya: Kencana, 2007), h. 77. 
32 Satori Djam‟an Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

146. 
33Ibid, h. 78. 
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E. Tehnik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari.34 Miles dan Huberman mengatakan bahwa, langkah analisa 

selama pengumpulan data yang harus dilakukan adalah meringkas data langsung 

kontak dengan orang, kejadian dan situasi lokasi penelitian. Pada langkah ini 

termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. 

Tahapan analisa data yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan 

menggunakan model Hilesdan Hiberman, sebagai berikut: 

a) Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berartimerangkum, memilihhal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi.35 

b) Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan 

Huberman menyatakan “The most frequent from of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

c) Conclusion Drawing 

Langkah ketiga dalama nalisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam kualitatif adalah 

                                                           
34Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarin, 1996), h. 30. 
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

247-252. 
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merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa kausal atau interaktif. 

F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, ditetapkan sebagai pengecekan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Tehnik yang digunakan adalah trigulasi yaitu: 

Tehni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

daya yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan 

terhadap data yang ada. Trigulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang 

terdiri dari sumber, metode, penyidik, dan teori-teori.36 

 

 Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan tiga macam 

trigulasi yaitu sebagai berikut: 

1. Trigulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang sama 

dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Trigulasi tehnik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda dengan 

menggunakan observasi, partisipatif, wawancara dan dokumentasi.37 

3. Trigulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas dan yang 

dikumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

 

 

 

 

                                                           
36Lexy. J. Moleng, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 

28.  
37Ibid. Sugiyono, h. 371. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Wawo Indah 

Berdirinya SD Negeri 1 Wawo Indah didasari oleh filosofi yang berhubungan 

dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan nasional, tujuan pendidikan, dan usah 

untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia sebagai mahluk tuhan dilengkapi berbagai 

potensi dan kemampuan. Potensi itu seharusnya dimanfaatkan bukan untuk disia-

siakan. Pendidikan dan lingkungan berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia 

sehingga berguna bagi manusia. 

Sesuai dengan namanya SD Negeri 1 Wawo Indah terletak di Kabupaten 

Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang rinciannya sebagai berikut: 

a. Nama Sekolah   : SDN 1 Wawo Indah 

b. Alamat    : 

1. Desa/Kelurahan  : Wawo Inda 

2. Kab/Kota   : Konawe Kepulauan 

3. NSS/NPSN  : 101 ``200 115 015/40 400 495 

4. Provinsi   : Sulawesi Tenggara 

5. Jenjang akreditasi  : Belum lulus akreditasi 

6. Lama sekola didirikan : 17 tahun 

7. Lama sekolahberoperasi : 17 Tahun 

8. Luas bangunan   : 20.000m² 

9. Luas tanah   : 719m²38 

b. Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Wawo Indah 

                                                           
38 Sumber Data, Dokumen SD N 1 Wawo Inda. 


