
    

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sebagaiman   

perspektif Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.(Sugiono 2018) 

Berdasarkan perspektif diatas maka penelitian ini berupaya 

mengumpulkan data-data atau informasi objektif di lapangan penelitian 

menyangkut strategi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca 

siswa untuk kemudian dan diolah secara  deskriptif kualitatif berdasarkan 

cara pandang  dan konsepsi peneliti. 

Penelitian ini bertujuan membahas metode penelitian kualitatif studi  

pustaka dan studi lapangan. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif 

melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dan pembahasan penelitian 

ini mencakup ulasan tentang metode penelitian kualitatif. Kesimpulan 

penelitian ini ialah pengguna metode penelitian jenis kualitatif jenis lapangan 

dipastikan terlebih dahulu melaksanakan studi pustaka. 

Rekomendasi penelitian ini adalah penerapan metode penelitian jenis 

kualitatif.(Darmalaksana, 2020) 
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3.2  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan, Kabupaten 

Morowali  Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini telah dilaksanakan pada 

bulan April-Mei tahun 2022. 

3.3  Sumber Data dan Jenis Data 

1. Data primer atau data utama yang diperoleh secara langsung dari 

informan di lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, guru 

dan juga siswa 

2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh  secara tidak langsung 

dari informan di lapangan, seperti dokumen dan lain sebagainnya. 

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

berkaitan serta berhubungan  dengan masalah yang sedang diteliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, pada pengamatan 

secara langsung terhadap objek penelitian, dengan metode ini observasi 

memerlukan kesabaran yang luar biasa dari penelitiannya dan dilakukan 

dengan tujuan mendapatkan kesimpulan mengenai objek yang diamati 

peneliti. 

Metode observasi adalah  suatu pengamatan yang dilakukan  secara 

sengaja dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, 
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dengan demikian dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

terhadap Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SMA Negeri 1 Menui Kepulauan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya 

dikumpulkan melalui wawancara dengan responden. Menurut S. Nasution, 

wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud metode wawancara adalah metode yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data valid secara langsung dan meminta keterangan 

narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, kepala TU, guru, siswa-siswi dan komite SMA Negeri 1 

Menui ke Pulauan. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidaklah 

cukup dengan hanya obsrvasi dan wawancara saja, walaupun kedua teknik 

ini yang paling dominan. Sebagai pelengkap perlu adanya dokumen 

sabagai bukti tambahan dalam penelitian kualitatif. 

Teknik dokumentasi yaitu data yang mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku surat kabar, majala agenda dan lain-

lain. Jadi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung di tujukan kepada subjek penelitian melainkan cara pengumpulan 
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dari berbagai dokumen yang berguna untuk bahan analisis seperti yang 

didapatkan dibuku, arsip, foto, video, rekaman wawancara dan dokumen 

tertentu lainnya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari tahu 

Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA 

Negeri 1 Menui Kepulauan.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dengan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2015). 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yakni 

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan 

untuk menemukan dan mendeskripsikan. Proses pengolahan data mengikuti 

teori Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa 

proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data 

(display data) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019) 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa 

data yang penting yang berkaitan dengan pola . Data yang telah direduksi 

kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan 

penelitian. Dengan begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang 

sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk 

tabulasi dan kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi 

terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang 

dirumuskan menjadi lebih objektif. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

muda dipahami. Selain itu dalam peneliti kualitatif dalam penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori, flowchart dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan dan tersusun sehingga akan muda di pahami.  (Sugiyono, 

2018)   

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang 

dapat diukur melalui infor man yang memahami masalah yang diajukan 

secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas 

yang dapat mengurangi kualitas penelitian. 
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3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 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, metode, 

dan waktu (Sanafiah Faisal, 2001). 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

c. Triangulasi Waktu 
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Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah. 

d. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kebenaran data dapat digunakan dengan 

hasil rekaman atau dokumentasi lainnya serta gambaran suatu keadaan 

perlu didukung oleh foto-foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


