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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini termaksud jenis penelitian kualitatif yakni 

menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan 

objek otentik yang dikumpulkan untuk mengkaji masalah Profesionalisme 

Guru Sertifikasi dalam Meningkatkan prestasi Belajar di SMPN Negeri 1 

Wawonii Utara Kabupaten konawe kepulauan maka haruslah dikaji 

berdasarkan kondisi ril di lapangan, sehigga  dapat di peroleh data yang 

bersifat deskritif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sebagai mana 

dikatakan moleong bahwa :  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta kedaan yang dapat di 

amati.
1
 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokaasi Penelitan  

Penelitian ini dilakukan di SMPN Negeri 1 Wawonii Utara Kab. 

Konawe kepulauan pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa 

kondisi di SMP Negeri 1 Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan dapat di 

teliti dan dikaji secara mendalam sesuai tema penelitian. 

                                                           
1
 Lexi J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif ,(Bandung: Remaja  Rosdakarya, 

2000), h. 20 
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2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan sejak pengambilan data hingga 

perampungan skripsi kurang lebih 1-2 bulan yaitu bulan Mei-Juni. Tahap-

tahap prosedur penelitian ini meliputi perencanaan, penelitian lapangan, 

pengolahan data sampai pada perampungan skripsi. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut 

diperoleh Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh moleong  bahwa 

“sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan 

selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
2
 

Penulis mengumpulkan semua data yang kemudian disajikan dalam 

skripsi sebagai usaha gabungan antara apa yang dilihat dan apa yang didengar, 

yang kemudian dicatat secara rinci tanpa ada sesuatu yang ditinggalkan 

sedikitpun juga agar data-data yang ada menjadi valid (dapat 

dipertanggungjawabkan). 

Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari
3
. Data 

primer berupa opini subyek (orang) secara individual dan secara kelompok 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 91 



29 
 

hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengkajian. Data primer bisa didapat melalui survey dan metode observasi. 

2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung (melaui media perantara/ diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.
4
 

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi tiga unsur, yaitu : 

a. People (orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara. Pada penelitian ini penulis merekam 

pengakuan-pengakuan dari nara sumber dalam hal ini Kepalasekola 

SMP Negeri 1 wawonii Utara,Wakasek dan guru yang telah sertifikasi. 

b. Place (tempat), yaitu sumber data yang menyajikan data berupa 

keadaan diam dan bergerak. Diam misalnya ruangan, dan kelegkapan 

sarana dan prasarana, bergerak misalnya laju kendaraan. Data-data 

yang dihasilkan berupa rekaman gambar (foto) yang terdapat pada 

SMP Negeri 1 Wawonii Utara. 

c. Paper (kertas), yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain, yang untuk 

memperolehnya diperlukan metode dokumentasi yang berasal dari 

kertas-kertas (buku, majalah, dokumen, arsip, dan lain-lain), papan 

                                                           
4
 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus, (Sidoarjo: CV Citra Media, 

2003), h. 30 
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pengumuman, papan nama, dan sebagainya.
5
kertas yang dimaksud 

adalah sebuah dokumen yang terkait dengan data. 

 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

 Teknis pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif, karena 

penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data 

yang diperoleh. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang 

digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan. Dalam pengumpulan data 

tentang Profesionalisme Guru Sertifikasi Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa SMP Negeri 1 Wawonii Utara Kabupten Konawe Kepulauan 

maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah 

dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi 

juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti 

pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia 

penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial 

keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-

simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena 

yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena 

tersebut guna penemuan data analisis. 

 

                                                           
5
 Arikunto, Prosedur Penelitian…¸ hal. 107. 



31 
 

2. Tehknik Interview  

Iterview adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali 

struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti dalam 

tehknik ini peneliti mengunkan alat yang sederhana seperti alat tulis dan 

buku catatan untuk mencatat informasi yang di peroleh dari informan 

tersebut, bisa juga mengunakan rekman suara yang dapan menyimpan 

langsung suara informan dalam hal ini penulis melakukan inteviu terhadap 

guru yang telah sertifikasi dalam sekolah tersebut. 

3. Tehknik Dokumentasi 

Tehnik dokumentasi yaitu mengumpulkan seluruh data yang 

berhubungan langsung dengan penelitian baik yang berbentuk arsip,atau 

dokumen lain mengunakan alat yang telah disiapkan seperti camera 

handphone  atau yan lainnya. 

 

E. Teknik  Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain, untuk meningkatkan 

pemahaman penaliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 
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temuan bagi orang lain.
6
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

data induktif, yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

Adapun proses menganalisa data yang dilakukan mengadopsi dan 

mengambangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Hiberman, yaitu : 

1. Reduksi Data. 

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan 

transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai 

dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, peneliti 

harus membuat ringkasan, menelusuri tema. 

2. Penyajian Data. 

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara 

matematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, kata-

kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, yang 

memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. 

                                                           
6
Noeng Muhajir, Metodologi Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, 

dan Pealisme Metafisik Telaah Studi Teks dan Penelitan Agama, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1998), hal. 104.  
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3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan. 

Pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus 

selesai dikerjakan, baik data yang berlangsung di lapangan maupun setelah 

selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan 

kesimpulan untuk mengarah pada hasil kesimpulan. Hal ini tentunya 

berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan 

lapangan, observasi, maupun dokumentasi. 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dicek dengan bebera metode, sebagaimana di ungkapkan 

sugiono adalah uji krealiblitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dan check. Dalam penelitian ini mengunakan beberapa 

metode antara lain yaitu : 

1. Perpanjangan pengamatan yaitu penelitian kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang pernah 

di temui mupun yang baru sehingga terbentuk repport yaitu semakin akrap 

semakin terbuka dan saling mempercayai. 

2. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan  peristiwa akan 

dapat di rekam secara pasti dan sistematis. 

3. Trigulasi yaitu pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu sehingga triggulasi ini di bagi menjadi trigulasi 

sumber,trigulasi tehknik pengumpulan data dan waktu. 
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4. Analisis pengumpulan data yaitu peneliti mencari data berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan  sampa tidak ada 

lagi data yang bertentangan dan dapat di percaya. 

5. Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi dan peneliti dan peneliti kepada pemberi data dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data.  
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