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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalahan.
53

 Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji 

kondisi rill objek penelitian. Lexi Moleangmengatakan 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”.
54

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto 

Barat Kab. Konawe Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan 

bahwa letaknya yang strategis dan jarak yang dekat bagi penulis, selain dari itu 

kondisi di Sekolah Dasar Negeri 06 Ranomeeto ini cukup repfresentatif untuk 

diteliti sesuai dengan tema peneliti,  sehingga diharapkan dapat memaksimalkan 

proses penelitian dan hasil penelitian. 

 

 

                                                             
53

P. Joko Subagyo, Metode Pelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 2 
54

Lexi Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1996), h. 24 



42 
 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan sejak proposal ini disusun dan setelah diseminarkan, 

yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan Mei 2018 (selama kurang 

lebih 10 (Sepuluh) Bulan. 

C. Sumber Data Da 

Dalam penelitian ini dugunakan dua macam data, yaitu data primer dan 

data skunder. Kedua data tersebut akan diuraikan dalam penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertama, yaitu kepala sekolah dan elemen yang terkait.”
55

 Dalam hal 

ini sumber utama atau data primer adalah kepala sekolah dan para guru. 

b. Data sekunder adalah “data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan 

kepustakaan sebagai penunjang dari data pertama.”
56

 Data ini berupa 

dokumen sekolah, atau referensi yang terkait dengan masalah penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengertian dari teknik pengumpulan data secara singkat tergambar dalam 

uraian berikut ini: 

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian.
57
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, yaitu: 

1) Observasi,(Pengamatan )dengan observasi Partisipatif dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat objek yang akan di 

teliti dalam hal ini kepala sekolah ,guru dan siswa. 

2) Interview(wawancara ),yaitu mengadakan wawancara mendalam dan 

terarah kepada kepala sekolah ,guru dan siswa Sekolah Dasar Negeri 06 

Ranomeeto Barat. 

3) Dokumentasi adalah menelaah dokumen –dokumen yang berhubungan 

dengan masalh penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis agar memperoleh data 

yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Analisis data 

merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data 

hasil penelitian dalam bentuk deskripsi kualitatif, langkah-langkah atau prosedur 

analisis menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data, yaitu: “reduksi 

data, display data dan verifikasi data”.
58

 

Berdasarkan pandangan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi data yaitu semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum 

memilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema 

dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 
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2. Display data yakni teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik 

membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan. 

3. Verifikasi data yaitu teknik analisi data 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 dilapangan. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

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

adanya jawaban dari informan yang tidak jujur, pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu: 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai 

bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, menyidik dan 

teori.
59

 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, penguji 

menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber dan metode. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga adanya informan yang memberikan informasi yang 

kurang relevan dari pembahasan. Trianggulasi dengan menggunakan sumber yaitu 

dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang  
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