
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan  

Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakanmetode deskriptif  

datakualitatif.Penelitian ini berusaha menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi 

riil obyek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan.  menurut 

Maleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.( 

(Moleong 2000:3) metodologi penelitian kualitatif, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,Penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara tekstual tentang 

masalah yang diteliti yaitu mengenai ”pola belajar siswa berprestasi  keluarga 

miskin di  MTsN 4 Waliko Kabupaten Buton Tengah. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 4 Waliko Kecamatan Gu, Kabupaten 

Buton Tengah. Tempat ini menjadi pilihan peneliti, karena kemudahan mendapat 

informasi dan data bagi penelitian ini, juga mendapat keunikan tersendiri. 

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan yaitu setelah proposal ini 

diseminarkan sampai pada perampungan laporan. Keunikan dari penelitian antara 

lain: Anak belajar di sela-sela bekerja, Anak belajar menggunakan lampu pelita, 

Anak belajar ketika menjaga ternak, Anak belajar di kebun. 
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C. Data dan Sumber Data 

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

snowball sampling, artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus 

.menerus sampai datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pemilihan dan penetapan jumlah sumber 

informasi dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representatifitas tetapi 

lebih keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Adapun sumber data 

yang di peroleh peneliti yaitu terbagi menjadi dua: 

1. Data peneliti data utama yang di peroleh dari hasil observasi lapangan, serta 

wawancara dengan informasi data dari siswa, orang tua, guru, kepala 

sekolah. 

2. Sumber data pendukung di peroleh dari informasi tambahan tetangga, teman 

dari siswa prestasi, kepala desa dan lain-lain. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian 

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

lapangan. teknik ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut:  

1. Observasi adalah pengamatan langsung kelapangan.(Suharsimi Arikunto 

2002:260). Dalam  penelitian akan mengamati lebih dalam tentang 

aktifitaspola belajar siswa berprestasi keluarga miskin di MTsN 4 

WalikoKecamatan Gu Kabupaten Buton tengah. 
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2. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data melalui wawancara 

langsung kepada objek yang di teliti. Adapun yang diwawancarai adalah  

siswa, guru, kepala sekolah,orang tua.pola belajar siswa berprestasi keluarga 

miskin di MTsN 4 Waliko Kabupaten Buton Tengah. 

3. dokumentasi yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian, baik itu  berupa tulisan, 

gambar, buku, notulen rapat, agenda foto-foto,vidio dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. 

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan 

sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses 

pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan, 

peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut Sanafiah Faisal yaitu 

setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan 

secara kualitatif melalui pengecekan (editing) data, display data verifikasi data 

sebagai berikut:(Sanafiah Faisal 2001:112) 

1. Editing data  yakni semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data 

manayang digunakan untuk keperluan penelitian. 

2. Display data yaitu tehnik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik 

membuat display  merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan; 

3. Vertifikasi data yakni tehnik analisa yang dilakukan dalam mencari makna 

data  dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian diolah sedemikian 
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sehingga  data-data yang pada awalnya belum lengkap akan tertutupi oleh 

data-data atau informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan menjadi 

pemikiran baru 

F. Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif  perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data biasa atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan tehnik trianggulasi yaitu: tehnik pemerikasaan 

keabsahan data dengan  memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada 

untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data 

yang ada. Trianggulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri 

dari sumber, metode, penyidik dan teori. 

Wlersma menjelaskan,tekhnik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan 

pengecekan keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data 

yang ada. Trianggulasi dilakukan dengan mengecek keabsahan data yang 

terdiri dari sumber, metode, dan teori( Sugiono 2007:273 )Dalam pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam 

trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode dan 

trianggulasi waktu: 

 

1. Trianggulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembalitingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda; 
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2. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

dataobservasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang 

telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir 

autentik yang sesuai dengan penelitian ini; 

3. Trianggulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda.


