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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan naratif. Menurut Bogdan dan Tylor sebagaimana yang dikutib oleh 

LexiMoleong menyebutkan bahwa uang dimaksud dengan deskriptif kualitatif 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan 

data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-oang dan prilaku yang 

diamati. (Meleong, 2000) 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan Naratif, dikarenakan ada beberapa pertimbangan diantaranya adalah: 

penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya 

maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran, 

gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan 

kualitatif, penyajian data dilakukan secara langsung hakikat hubungan peneliti 

dengan responden; lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan 

kenyataan.Suatu rencana prosedur kualitatif menghasilkan bagian tentang naratif 

yang muncul dari analisa data. Naratif dalam penelitian kualitatif menyajikan 

informasi dalam bentuk naskah atau gambar. (Rahardjo, 2005) Fokus kajian pada 

penelitian ini adalah tata kelola administrasi dalam peningkatan layanan di SMA 

Negeri 1 Konawe Selatan 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi adalah tempat dimana dilakukanya penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Konawe Selatan yang terletak di Jl. RA  
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Kartini kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan 

lokasi ini didasari pertimbangan bahwa sekolah ini cukup representatif dalam hal 

mengakses dan memiliki relevansi spesifik bagi kepentingan penelitian. Adapun 

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 20 Mei 2022 hingga batas waktu yang 

tidak ditentukan sesuai dengan ketercukupan data yang dibutuhkan. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengupulan data penelitian 

yang biasanya disebut Responden atau informasi. Sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2006). Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder. 

 3.3.1 Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi 

langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan 

(Purhanta, 2010). Sumber data primer dalam peelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, pegawai Tu, guru, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek 

sapras, wakasek humas dan pustakawan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder merupakan 

data yang tidak langsung diambil dari informan akan tetapi melalui dokumen 

(Sugiyono, 2011). Data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa 
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dokumentasi penting menyangkut profil sekolah, data tenaga pendidik dan 

kependidikan, dan unsur pentinga lainya  (Sarwono, 2006). Sumber data 

sekunder dalam penelitia ini berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, data 

tenaga pendidik dan kependidikan, serta dokumen-dokumen yang 

menyangkut Tata Kelola Administrasi sekolah dalam meningkatkan layanan 

di SMA Negeri 1 Konawe Selatan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

3.4.1. Observasi 

Observasi hakikatnya merupakan dengan panca indra, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dalam istilah Assesment, 

kegiatan observasi merupakan bagian dari Informal Assesment (Authentic 

Assessment) yang bersifat langsung (Direct assessment). 

Gejala-gejala yang di observasi oleh penulis terkait dengana Tata 

Kelola Administrasi sekolah dalam meningkatkan layanan di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya 

jawab langsung dengan informan penelitan dimana peneliti sebagai pencari 

informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada informan yang terdiri dari komponen sekolah (Kepala 

Sekolah, pegawai Tu, guru, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, 
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wakasek sapras, wakasek humas dan pustakawan) yang dapat memberikan 

informasi tentang masalah dalam peneitian ini. 

3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Margono, dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian (Margono, 2000). Dokumentasi yaitu mencari 

sumber-sumber data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang 

di teliti.Selain melalui observasi dan wawancara informasi juga bisa diperoleh 

lewat data yang tersimpan dalam bentuk catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data 

yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan 

dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang 

lain. Sedangkan tehnik analisis data kualitatif  bersifat induktif yaitu data yang 

diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2017;133), 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu model 

mails & Huberman dalam Sugiyono (2017:132) dengan tahapan sebagai berikut: 
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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 Tata 

Kelola Administrasi sekolah dalam meningkatkan layanan di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian.  

3.5.2 Penyajian 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 penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

adanya jawaban yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan tiga macam yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan 

triangulasi sumber.  

3.6.1 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

3.6.2 Triangulasi Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. (Bachri & Bachtiar, 2010) 

3.6.3 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber bararti membandingkan dan mengecek balik 

drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif hal tersebut dapat dicapai melalui: 

3.6.3.1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

3.6.3.2 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. (Luthfiyah & Fitrah, 2017) 

  


