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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Maleong (2012:6) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan penelitian .yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistic yang dideskripsikan dalam 

bentuk kata-kata maupun bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data 

utamanya sendiri dan dapat pula dibantu orang lain.  

2. Jenis Penelitian 

Menggunakan penelitian diskriptif. Menurut Morissan (2016:37), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

suatu kondisi sosial agar mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian 

yang muncul hanya karena kesan semata-mata.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Menurut pendapat Ragin, Nagel & White (2004) dalam Morissan (22) 

mengatakan bahwa, riset kualitatif merupakan penelitian yang mendalam (in-

depth) berorentasi pada kasus, termasuk studi kasus.  
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Dalam riset ini peneliti berupaya menemukan data secara terperinci 

dari kasus tertentu, seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu 

terjadi untuk membuat suatu fakta yang dapat dipahami dan sering kali tidak 

menekan pada suatu penarikan kesimpulan (generalisasi) atau tidak 

menekankan pada prediksi dari berbagai pola yang ditemukan. Hal ini 

memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya 

tanpa ada rekayasa yang kadang terjadi pada penelitian. 

 

C. Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  beberapa tahapan. Dengan 

didahului menemukan hal yang menarik untuk diteliti pada suatu objek, 

membuat surat perizinan agar dapat masuk dalam zona penelitian, 

mengumpulkan informasi disertai dengan dokumentasi baik berupa dokumen 

surat resmi ataupun catatan yang dianggap penting, wawancara langsung atau 

tidak langsung, video dan gambar pada lingkup obyek yang diteliti. Kemudian  

tahap terakhir memaparkan dalam bentuk informasi penelitian agar dapat 

digunakan sebagai acuan pada peneliti selanjutnya.  

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Dilaksanakan pada UPT Pendidikan tingkat SMP dan  SMA se-Blitar 

Raya yang menjadi peserta “SMANEGA CUP”  dan di SMA Negeri 01 

Garum sebagai pentyelenggara yang berlamat di JL. Raya Bence Garum 

kabupaten Blitar. 
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2. Waktu penelitian ( data diambil 1 thn sebelumnya ) 

No Kegiatan 

Bulan 

Mar-Apr Mei-Jun Jul-Agt Sep-Okt Nop-Des Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Rencana 

Pemilihan 

topik 

penelitian 

                        

2. Bimbingan 

penentuan 

judul 

penelitian 

                        

3. Mencari 

sumber 

literature 

                        

4. Melakukan 

penelitian 

pendahuluan 

                        

5. Menulis 

proposal 
                        

6. Bimbingan 

proposal 

penelitian 

                        

7. Bimbingan 

instrument 

penelitian 

                        

8. Melakukan 

penelitian 
                        

9. Analisis data                         

10. Menulis 

laporan akhir 

penelitian 

                        

11. Bimbingan 

laporan akhir 
                        

12. Ujian akhir 

dan revisi 
                        

 

E. Sumber Data 

Menurut Suharsimi  Arikunto (2010: 172), mengklasifikasikan sumber 

data menjadi tiga yaitu : 1) Person adalah sumber data berupa informan atau 

nara sumber, 2) Place yaitu sumber data berupa tempat, 3) Paper yaitu sumber 

data berupa simbol, huruf, angka, atau gambar. Maka data dalam penelitian 

ini adalah obyek atau lokasi penelitian,  informasi dari wawancara, dokumen 

dalam bentuk piagam, lampiran SK, dan lain-lain. 
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F. Prosedur  Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Dezin (1978) dalam Michael Quin Pat (1991) yang 

diterjemahkan Budi Puspo Priyadi (2009:99), triangulasi metodologis adalah 

penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah  atau program tunggal 

seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen. 

 Wawancara bisa bersifat langsung dan tidak langsung, terstruktur atau 

tidak tersetruktur didokumentasikan dalam bentuk foto atau vidio. 

Pengamatan yaitu observasi pada obyek penelitian biasanya dalam bentuk 

tropi atau alat peraga yang dapat didokumentasikan dalam bentuk foto. 

Angket berisi pertanyaan yang berkenaan dengan materi penelitian. Daftar 

pertanyaan terstruktur dapat berupa  quisioner baik secara probability (semua 

berkesampatan), non probability (perwakilan), dan sistem (klaster, acak, 

Kuota).  Sedangkan dokumen dapat berupa berupa SK pembagian tugas 

kedinasan, nota kesepakatan kontrak, piagam penghargaan dan surat-

menyurat  berharga lainnya.    

 

G. Teknik  Analisis Data 

Menurut  Miles dan Huberman (1994) dalam Morissan (27) analisis 

data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 tahap yaitu 1. Reduksi data, 2. 

Peragaan data, 3. Penarikan kesimpulan, dan 4.Verifikasi data. Dalam hal ini 

peneliti berupaya dalam mengolah data dengan terlebih dahulu menyusun 

data yang diperolehnya secara kronologis, kemudian setiap kejadian diberi 
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kode untuk mengetahui nara sumbernya, setelah itu semua data disusun 

berdasar kategori sebagai misal berdasarkan teori yang sudah ada  atau 

berdasar penelitian sebelumnya.   

 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Maleong (2012:327) berpendapat bahwa, macam pemeriksaan 

keabsahan data antara lain dilakukan dengan cara  perpanjangan pengamatan, 

ketekunan pengamatan, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, 

peneliti, teori), pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, 

pemerisaan anggota, uraian rinci, auditing kebergantungan, dan audit 

kepastian. 

Selanjutnya perlu juga dilakukan pengecekan dapat tidaknya 

ditransfer ke latar lain (transfeebility), ketergantungan pada konteksnya 

(dependanbility) dan dapatnya dikonfirmasikan pada sumbernya. 
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