
 

BAB III 

  METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya. (Gunawan, 2013: 3).Penelitian deskriptif 

kualitatif diarahkan untuk menetapkansifat suatu situasi pada waktu 

penyelidikan itu dilakukan, untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang 

ada” dalam suatu situasi. (Mirfani, 2016: 66) akan tetapi data-datanya berupa 

kata-kata yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan 

lainnya, atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan pendeskripsian 

secara analisis tentang suatu peristiwa untuk memperoleh nakna yang 

mendalam dari hakekat proses tersebut. (Moleong, 2002: 4) 

Berdasarkan perspektif di atas bahwa penelitian ini berupaya 

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif di lapangan penelitian  

(field research) menyangkut pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di 

SDN Kasupute, untuk kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara 

deskriptif-kualitatif berdasarkan cara pandang dari konsepsi peneliti. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian 

dilakukan.Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kasupute, Kecamatan 

Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan 
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lokasi ini didasari pertimbangan bahwa sekolah ini cukup representatif 

dalam hal mengakses dan memiliki relevansi spesifik bagi kepentingan 

penelitian. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan. Terhitung sejak 

pelaksanaan seminar proposal telah dilaksanakan sampai selesai. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian, yang biasanya disebut responden atau informasi.Sumber data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

(Arikunto, 2006: 129) 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Sumber data primer. Data primer dalam penelitian lapangan 

merupakan data utama yang diambil langsung dari para informan yang 

dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, Pengelola Administrasi, Guru, 

dan Komite Sekolah. 

3.3.2 Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 

kita tinggal mencari dan mengumpulkan. (Sarwono, 2006:123) Data 

sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari informan 

akan tetapi melalui dokumen. Data sekunder dalam hal ini adalah data 

yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah, data 

tenaga pendidik dan kependidikan, dan unsur penunjang lainnya. 

(Sarwono, 2006: 137) Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
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berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, data tenaga pendidik dan 

kependidikan, serta dokumen-dokumen yang menyangkut administrasi 

sarana dan prasarana sekolah. 

Pemilihan subyek penelitian melalui teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Diantaranya dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan 

atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2005: 219) 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan 

(field research) yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan 

penelitian langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan berbagai 

instrumen sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Kegiatan observasi adalah proses pencatatan secara sistematik 

terhadap kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek, yang dilihat dan hal 

lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. (Sarwono, 2006) 

Gejala-gejala yang diobservasi oleh penulis terkait dengan 

kegiatan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di SDN 

Kasupute. 

3.4.2 Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

lisan dan tulisan kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 



 

36 

 

informasi yang dibutuhkan oleh penulis mengenai suatu obyek atau 

fenomena secara faktual dan akurat. 

Wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam 

penelitian ini informan yang diwawancarai yaitu Kepala Sekolah, 

Pengelola Administrasi, Guru danKomite Sekolah. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan 

sebagainya. Dokumen yang penulis jelaskan sebagai sumber data 

penelitian ini meliputi keadaan sarana dan prasarana di SDN Kasupute 

dan dokumen yang berkaitan langsung dengan pengelolaan administrasi 

sarana dan prasarana di SDN Kasupute. 

3.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni 

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan 

untuk menemukan, mendeskripsikan tentang pengelolaan administrasi sarana 

dan prasarana di SDN Kasupute. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, 

sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono bahwa proses pengolahan 

data melalu tiga tahap yaitu , reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Data yang dikumpulkankemudian diolah dan 

dinalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Sugiyono, 2005) 
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3.5.1 Reduksi data 

Dalam hal ini peneliti mereduksi data dan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan 

pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di SDN Kasupute. Data 

yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif dalam laporan penelitian.  

3.5.2 Penyajian data (display data) 

Setelah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu 

penyajian data. Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah 

disaring dan diorganisirkan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi 

kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan penafsiran terhadap data 

yang diperoleh sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih 

objektif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dan memahami 

apa yang terjadi di lapangan, dan memahami apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. Penyajian yang sifatnya kualitatif seperti sikap, perilaku, 

dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3.5.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka 

langkah selanjutnya adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analis yang 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data yang masih 

kabur, penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan diambil 

suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola  

data di lapangan.  
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3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penenlitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan 

pengamatan, dan mengadakan membercheck.  

3.6.1 Triangulasi 

Triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding 

terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, teknik, dan 

waktu.(Faisal, 2001: 33) 

3.6.1.1 Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui 

sumber yang berbeda. 

3.6.1.2 Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, 

sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data 

akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian 

ini. 
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3.6.1.3 Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu merupakan cara yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekkan wawancara observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian.(Bachri, 2010: 46) 

3.6.2 Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kreadibilitas/ 

kepercayaan data.Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih 

baru.Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan 

sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semkain terbuka, saling 

timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak 

dan lengkap. 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kreadibilitas data 

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh.Data yang diperoleh sejak dicek kembali ke lapangan benar 

atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.Setelah dicek kembali ke 

lapangan data yang diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/ 

benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

3.6.3 Mengadakan membercheck 

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 
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data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh 

dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono, 2007: 276) 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan ketiga macam 

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan di atas agar data yang 

penulis peroleh valid. 

 


