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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui 

seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada 

suatu masalah yang memerlukan jawaban/ingin membuktikan sesuatu yang telah 

dialami selama hidup atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu 

(Afifuddin, 2012, hal. 17). 

Menurut Afifuddin dan Saebani (2012) Metode penelitian kualitatif disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan 

disebut sebagai metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dituntut memiliki strategi penyelidikan 

yang andal sehingga hasil (temuannya) bisa dipertanggungjawabkan keterpercayaannya 

(trustwortheness) dan kejituannya. Strategi penelitian menjadi amat penting dipaparkan 

secara gamblang yaitu strategi penyelidikan yang dipandang relevan dan jitu untuk 

menemukan jawaban terhadap masalah dan tujuan penelitian. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mawasangka 

Tengah. Pemilihan tempat ini berdasarkan pertimbangan bahwa telah 

melaksanakan delapan standar pendidikan nasional. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yang dimulai dari tangal 21 

juni samapai dengan diseminarkan.  

3.3 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data adalah subjek data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

Sumber data merupakan sumber atau asal informasi yang diperoleh untuk 

mengumpulkan seluruh data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yaitu, sumber data Primer dan sember data Sekunder. 

3.3.1. Data primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan para wakil 

kepala sekolah SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. 

3.3.2. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan lain sebagainya. 

Dokumen tersebut dapat berupa buku, file, dan literatur lainnya yang berkaitan 

serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti langsung terjun di 

lapangan (field research), agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang 

dibutuhkan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik: 
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3.4.1 Observasi (pengamatan). Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati 

dan melihat keadaan serta kondisi yang terjadi berhubungan dengan 

pelaksanaan delapan standar pendidikan nasional 

3.4.2 Interview (wawancara). Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

dilakukan dengan jalan mengadakan Tanya jawab secara langsung 

dengan sumber data dalam hal ini sumber informasi yang telah di 

tentukan dalam menanyakan delapan standar pendidikan nasional serta 

upaya kepala sekolah dalam mewujudkannya. Untuk menjelaskan lebih 

jauh berhubangan kepala sekolah sebagai manajer, sebagai motivator, 

sebagai inovator, sebagai kontral dan lain-lainnya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian 

lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data 

model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh  

(Sugiyono,2012: 102). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa 

aktivitas dalam analisis data adalah reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan verifikasi data (data verification). 

3.5.1 Reduksi data, yaitu semua data di lapangan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan 

lebih mudah dikendalikan. 
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3.5.2 Display data, yaitu tehnik yang dilakukan agar data yang diperoleh yang 

banyak jumlahnya dan dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik dan 

dibuat dalam kartu dan bagian membuat display merupakan dari analisis 

pengambilan kesimpulan. 

3.5.3 Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna kata dan mencoba untuk 

mengumpulkannya. Pada awalnya kesimpulan data yang dibuat masih 

sangat kabur, penuh keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan 

diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan dengan 

mengelola data dari lapangan. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menghindari data yang biasa dan tidak valid William Wleresma 

menjelaskan, teknik pemeriksaan kebsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan keabsahan data 

atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan 

untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Sugiono, 2012: 273). 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke 

lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, 

peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

merupakan data yang benar atau salah. 
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3.6.1 Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibelitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

3.6.2 Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

3.6.3 Memberchek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan 

apa yang diberikan sebelumnya. Dalam member chek penmeliti menemui 

kembali subyek penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil 

wawancara yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


