
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni 

mengambarkan keseluruhan objek yang diteliti.Dimana prosedur penelitiannya 

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

orang yang berprilaku serta keadaan yang dapat diamati.
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Penelitian ini berusaha menjelaskan secara mendalam Profesionalisme 

Guru di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota 

Kendari. Pilihan lokasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan yakni 

didasarkan atas  kemudahan mendapatkan informasi dan data, serta posisi 

masing-masing sekolah yang akan diteliti mudah dijangkau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  sejak proposal penelitian ini dinyatakan 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan dilapangan yang tentunya setelah melalui 

forum seminar proposal dan persetujuan pemimbing. 

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian 

karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan data yang 

diperolah. Adapun sumber data yang dapat diperoleh yaitu: 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan sumber pertama dan utama yaitu kepala sekolah, guru-guru dan 

murid di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksudkan di sini adalah data penunjang berupa 

dokumen-dokumen penelitian seperti, data guru, siswa dan BK dan lain 

sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpilan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.
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 Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
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 Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

dan dokumentasi. 

1. Observasi Partisipan ( pengamatan ) 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati dan melihat keadaan 

serta kondisi yang terjadi berhubungan dengan kegiataan-kegiatan apa saja 

yang dilakukan oleh guru di SD Negeri Poasia Kecamatan Poasia Kota 

Kendari. 

2. Interview ( wawancara mendalam ) 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan 

mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan sumber data dalam hal ini 

guru-guru dan kepala sekolah sebagai sumber pendukung di SD Negeri Poasia 
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Kecamatan Poasia Kota Kendari. Dalam teknik wawancara , pewawancara 

(interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

memberikan jawaban.
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3. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pencatatan terhadap data atau arsip-arsip maupun 

dokumen yang dianggap penting bagi kebutuhan penelitian yang dilakukan. 

Seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya
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E. Teknik Analisis Data 

Pengelolaan data merupakan proses akhir darinpenelitian yang 

dilakukan, sehingga pengelolaan data dilakukan setelah memperoleh data 

lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sebagaimana 

Sugiyono mengungkapkan’’ aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi dan 

display data.
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 Seluruh data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data (merangkum data) 

Reduksi data yaitu semua data hasil penelitian lapangan di analisis 

sekaligus di rangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 

urgen, di cari tema dan pola sehingga tersusun secara sistematis dan mudah di 

kendalikan. 

2. Display data ( penyajian data ) 

Display data yaitu data yang diperoleh dan banyak jumlahnya dibuat 

dalam bentuk bagan dan dianalisi dengan menarik kesimpulan. Kemudian 

penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan penelitian yang 

disimulkan. 
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Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah melakukan 

interprestasi data atau penafsiran dan pengelompokan semua data agar tidak 

terjadi tumpah tindih diatara data satu dengan data yang lainnya. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk melakukan pengujian keabsahan data maka ada tiga langkah atau 

proses yang harus dilakukan yaitu melalui: 

1. Trianggulasi yang terdiri dari 2 (dua) yaitu tringgulasi sumber data dan 

trianggulasi teknik 

a. Triaggulasi sumber data yaitu pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

b. Trianggulasi teknik  yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

Langkah selanjutnnya adalah melakukan membercek yaitu proses 

pengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. 

Dalam membercek ini peneliti menemui kembali sumber peneliti untuk 

mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga 

meningkatkan kredibilitas data. 

2. Perpanjangan pengamatan  

Dalam hal ini peneliti kembali terjun kelapangan melakukan 

pengamatan dan wawancara ulang dengan guru-guru dan sumber lainnya yang 

dianggap dapat memberikan data yang valid, dengan perpanjangan pengamatan  

ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini 

merupakan data yang benar atau salah. 

3. Meningkatkan ketekunan,  



Yaitu melakukan pengamatan lebih cermat dan berkeseimbangan. 

Melalui peningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar atau salah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SDN 01 Poasia 

Adapun Profil sekolah SDN 01 Poasia sebagai berikut: 

1. Nama Sekolah : SDN 01 POASIA 

Alamat  : Jln. Bunggasi No. 19 

   Kelurahan Anduonohu  

   Kota Kendari 

   No. Hp. 085241823352 

2. NPSN  : 40402645 

3. Koordnat  : Lintang -4.000500, Bujur 122.541500 

4. Tahun berdiri  : 1973 

5. Tahun Beroperasi : 1973 

6. Tahun Terakhir direhap  : 2012 

7. Status Tanah  : Milik Pemda (hibah) 

8. Jumlah Siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

 

KELAS 
Jumlah Siswa Kelas 

KETERANGAN 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

I 228 218 230  

II 215 227 218  

III 202 244 227  

IV 213 238 224  

V 178 256 238  

VI 158 191 256  

Jumlah 1194 1374 1393  

 

9. Jumlah Rombongan Belajar 

Kelas/Ruang Jumlah Rombel Keterangan 

I 7 (tujuh)  

II 7 (tujuh)  

III 8 (delapan)  

IV 7 (tujuh)  


