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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni 

menjelaskan tentang pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di PAUD Mina-

Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 

Penelitian ini menggambarkan atau mengungkapkan secara objektif  kondisi 

lapangan yang sejatinya mengenai pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di 

PAUD  Mina-Minanga. 

Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-

kata tertulis atau lisan orang-orang dan serta keadaan yang dapat di amati. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PAUD Mina-Minanga di Desa 

Linsowu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Alasan penulis melakukan 

penelitian di lokasi tersebut karena lokasi tersebut terdapat permasalahan yang 

bisa dijadikan objek penelitian untuk dikaji. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan  dimulai dari tanggal 16 

Maret sampai dengan 16 Juni tahun 2022. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data kemudian data ini diperoleh dari sumber pertama, baik 

wawancara langsung maupun dengan cara lain. Adapun yang menjadi pusat dari 

data primer penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan orang tua, mereka 

dijadikan  sebagai informan  sebab  peneliti menilai  bahwa mereka dapat 

memberikan  keterangan  berupa kata-kata atau data yang memiliki relevansi yang 

diangkat dalam penelitian ini  terkait  dengan pembiasaan peilaku hidup bersih 

dan sehat di PAUD Mina-Minanga di Desa Linsowu Kecamatan Kulisusu 

Kabupaten Buton Utara.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan di sajikan oleh 

pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan subjek penelitiannya.  Dalam 

hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder 

seperti literature terkait dan menujang, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, 

skripsi atau bahan referensi perpustakaan  dan internet. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

 



45 
 

1. Observasi 

 Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan  data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Peneliti kemudian membuat 

laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi.  

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail 

mengenai  suatu peristiwa atau kejadian. Observasi yang dilakukan untuk 

memperoleh  data berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. Wawancara merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang telah diperoleh lewat teknik  yang lain sebelumnya karena 

merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau 

berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara  agar  

efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni: 1) 

mengenalkan diri, 2) menjelaskan maksud kedatangan, 3) menjelaskan materi 

wawancara, dan 4) mengajukan pertanyaan, (Yunus, 2010). Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dibantu dengan pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

3. Dokumentasi 

Selain melalui observasi dan wawancara, untuk mendapatkan informasi 

data juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, 
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catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik 

untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang 

tidak bermakna. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (1992) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah mensintesiskannya 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Miles dan Hubberman (1992) mengemukakan aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interkatif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh. 

Miles dan Hubberman menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
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2. Penyajian Data (Data Display) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dengan teks naratif 

guna mempermudah untuk memahami tentang informasi tersebut.  

3. Verifikasi data / Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam tahapan analisis menurut Miles dan Hubberman 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Permulaan data, peneliti 

mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola 

dan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan diikuti dengan adanya bukti-

bukti yang diperoleh ketika melaksanakan penelitian lapangan.  

Verifikasi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di PAUD  Mina-Minanga di 

Desa Linsowu Kecamatan Kabupaten Buton Utara akan dijadikan kalimat yang 

runtut sesuai dengan fakta-fakta dilapangan. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah yang dilakukan oleh peneliti dalam pemerikasaan 

keabsahan data yang menggunakan sesuatu diluar data tersebut untuk 

pengecekkan atau sebagai perbandingan data untuk memperoleh keabsahan data 

maka penelitian ini melakukan kegiatan pengecekan data melalui beragam teknik, 

sumber dan waktu (Salim, 2016) 

1. Triangulasi sumber yaitu  cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dengan tujuan yang 

menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 

dari peneliti. 

2. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama. 

3. Triangulasi waktu, yaitu dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada 

informan yang sama dengan rentang waktu yang berbeda. Peneliti 

merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar beberapa hari  pada 

informan sebelum peneliti menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada 

informan.  

 

 

 

  


