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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan 

mengananalisis tentang implementasi beberapa program 5K (keteladanan, 

ketertiban, kebersamaan, kebersihan dan kesehatan). Pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dituangkan dalam 

bentuk uraian. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.
1
. Dengan dipilihnya pendekatan kualitatif ini maka 

permasalahan yang diangkat akan lebih cocok dan relevan dalam mengungkapkan 

jawaban-jawabannya. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Integral Hidayatullah jalan H. 

Nasution Kelurahan Kambu Kota Kendari. Tempat ini menjadi pilihan peneliti, 

karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang sumber daya manusianya (SDM) 

dalam hal ini guru dan siswanya merupakan bagian dari ruang lingkup pesantren 

Hidayatullah sehingga program-program sekolah terimplementasi dengan baik 

kepada segenap personil sekolah dan sekolah ini menjadi pilihan karena sekolah 

ini dijadikan sebagai data pembanding serta pengembangan teori-teori pendidikan 

                                                             
1 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. (Bandung:PT Remaja 

Rosda Karya, 2010), h.3 
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dalam studi atau penelitian mengenai program-program yang dijalankan di 

sekolah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei – 30 Agustus 2019. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data Penelitian 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk 

angka.
2
 Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran 

umum obyek penelitian, meliputi: sejarah dan perkembangan SMA Integral 

Hidayatullah, visi, misi dan tujuan SMA Integral Hidayatullah, serta data primer 

maupun skunder penelitian yang berasal dari informan penelitian. 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data.
3
 Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari 

sejumlah informan penelitian.  

                                                             
2  Afifuddin, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 

h. 2 
3 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010). h. 129 
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah Kepala 

sekolah atas nama Mursalin, 5 orang guru yaitu : Nuriati, Ahmad Masykur, 

Sri Wahyuni, Wa Ode Sartia, Sitti Nurhaidah dan dua orang siswi atas nama 

Sesi Ramadhani dan Nabila. 

b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan.
4
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan field research (metode 

penelitian lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek 

penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap 

berhubungan dengan topik yang diteliti. Dalam observasi ini, penulis 

melakukan pengamatan mulai dari awal penulis membuat proposal hingga 

selesai data semua dikumpulkan. Objek yang diamati yakni kagiatan 

kepala sekolah, guru dan siswa, serta mengamati keadaan lingkungan 

sekolah. 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 137 
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2. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 

tanya jawab langsung dengan informan penelitian dimana peneliti sebagai 

pencari informasi berusaha menggali keterangan pembanding dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang terdiri dari 

komponen sekolah yang dianggap cukup untuk  memberikan informasi 

tentang masalah dalam penelitian ini. Secara garis besar wawancara 

dibedakan menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

Wawancara tak terstruktur sering juga dinamakan dengan wawancara 

mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara 

terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur biasa disebut wawancara baku. 

Berdasarkan hal itu maka, dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara tak terstruktur, dimana penulis mengadakan wawancara 

kepada para informan penelitian yang dilakukan beberapa kali pertemuan 

hingga data yang dikumpulkan menjadi lengkap.  

3. Dokumentasi yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

didapatkan langsung dari pihak SMA Integral Hidayatullah Kendari. Data-

dat dokumentasi seperti data profil sekolah, kemudian penulis juga 

mengumpulkan beberapa jurnal penelitian untuk dijadikan referensi 

tambahan dalam analisis data penelitian. 
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E. Teknik Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang tempuh dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mencari data melalui wawancara dan observasi langsung, serta 

dokumentasi di SMA Integral Hidayatullah Kendari, kemudian 

melaksanakan pencatatan data.
5
 

2. Reduksi Data 

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya 

direduksi yaitu Menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan 

penarikan kesimpulan.
6
 Jika yang diperoleh kurang lengkap maka 

peneliti mencari kembali data yang diperlukan dilapangan. 

3. Sajian Data 

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi 

yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
7
 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan 

                                                             
5 Ibid., h. 247 
6 Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press,2011), h. 16 
7
 Sugiyono, op. cit.,h. 248 
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pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini.
8
 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data bias atau tidak valid. Dalam penelitian ini menggunakan 

pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi sumber yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang 

di sampaikan informan yang satu dengan informan yang lainnya. Kemudian 

penulis juga perlu melakukan triangulasi metode, dimaksudkan untuk 

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. 
9
 

 

 

                                                             
8 Ibid., h. 250 
9
 Ibid., h. 270 


