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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

       Menurut Syaifudin Azwar (1997: 5-7), Penelitian  menurut kedalaman 

analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Penelitian Kuantitatif.  

Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data 

yang berbentuk angka atau data data kuantitatif yang diangkakan.. 

2. Penelitian Kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis pada 

logika rasional, yang sering dikenal dengan logika deduktif induktif. 

datanya berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. 

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif analisis, yaitu mengedepankan penelitian data atau realitas 

persoalan dengan berlandaskan pada pengungkapan apa – apa yang telah 

dieksplorasikan dan diungkapkan oleh responden dan data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan kata lain metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.(Moleong 2000: 6) 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks melalui pengumpulan data `dari latar alami dengan memanfatkan diri 
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peneliti sebagai instrument utama (instrument kunci). Penelitian kualitatif 

cenderung cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Pemanfaataan teoridan hasil kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

pisau analisis data kualitatif dapat menghasilkan deskripsi yang berbobot 

dengan makna yang mendalam.(Maryadi, dkk,2010 :9) 

Penelitian dillakukan dalam satu sekolah di sekolah dasar. Pengamatan selama 

penelitian dilakukan berdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan. Kejadian 

penting selama penelitian yang belum termasuk akan dibuat catatan lapangan. 

 

B. Tempat dan Waktu  Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 01 Dukuh Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2011/2012. Penentuan dan 

penetapan ini berkaitan dengan data dan informasi yang akan diperoleh 

yang sesuai dengan masalah dan obyek penelitian. 

Peneliti ini akan mengambil SD Negeri 01 Dukuh karena sekolah tersebut 

adalah sekolah inti. Selain itu SD Negeri 01 Dukuh merupakan sekolah 

percontohan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten karanganyar. Dan juga 

mudah untuk dijangkau oleh peneliti. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Bulan November 2011 sampai 

dengan Bulan Februari  2012. 
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Adapun rincian tahapan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 1 

Rincian Waktu Penelitian 

 

No.  

 

Kegiatan 

Bulan 

November   Desember   Januari   Februari  

1. Pengajuan Judul      

2. Penyusunan Proposal      

3. Persiapan Penelitian     

4. Pelaksanaan 

Penelitian 

    

5. Pengumpulan Data     

6. Analisis Dan 

Pengolahan Data 

    

7. Penyusunan Laporan     

 

C. Subyek dan Informan  Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah seluruh Guru 

yang ada di SD Negeri 01 Dukuh Kecamatan Ngargoyoso. Untuk diteliti 

tentang : 

a. Karakteristik kepemimpinan guru SD Negeri 01 Dukuh Kecamatan 

Ngargoyoso 

b. Karakteristik kepemimpinan guru  dalam  membina kedisiplinan siswa, 

c. Karakteristik kepemimpinan guru dalam  membina tata tertib siswa, 

2. Informan  Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai 

informasi tentang subyek penelitian yaitu kepala sekolah, guru, dan penjaga 
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sekolah  di SD Negeri 01 Dukuh Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar tahun 2011/2012 

 

D. Metode  Pengumpulan Data 

Sesuai bentuk penelitian kualitatif dan jenis subyek serta informan 

yang digunakan, maka dalam penelitian ini dalam menggunakan metode 

sebagai berikut :  

1. Wawancara Mendalam  

Menurut Lexy J.Moleong (2002 : 135) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yakni 

pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini digunakan 

teknik wawancara terpimpin yaitu wawancara berlangsung dengan 

mengikuti pedoman yang disiapkan sebelum dilaksanakan.(Hadari 

Nawawi, 1995 : 101). 

Pedoman ini berisi petunjuk tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dan 

daftar pertanyaan – pertanyaan yang teratur urutannya sesuai dengan daftar 

atau informasi yang diperlukan untuk menyesuaikan atau memecahkan 

masalah penelitian. Dalam hal ini pewawancara terlebih dahulu membuat 

pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman wawancara tentang 

implementasi kepemimpinan guru dalam membina kedisiplinan dan 

menaati tata tertib siswa. 
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2. Observasi   

Bogdan dalam buku Lexy J Moleong (2004 : 117) mendefinisikan 

pengamatan adalah penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang   

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dan selama itu 

data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan 

berlaku tanpa gangguan. Jenis observasi yang digunakan adalah : 

a. Observasi Partisipan, artinya observer berpartisipasi dalam 

kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.  

b. Observasi non partisipan, artinya observer malakukan observasi di 

luar aktifitas observasi. 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kepemimpinan 

guru dalam membina kedisiplinan dan menaati tata tertib siswa di SD 

Negeri 01 Dukuh Tahun 2011/2012. 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiarkan 

karena adanya permainan peneliti ( Moleong 2004 : 161). Metode ini 

digunakan untuk memperkuat perolehan data dari pengamatan dan 

wawancara. Metode ini dipakai untuk data-data yang berkaitan dengan 

siswa dan guru serta data-data yang lain  di SD Negeri 01 Dukuh. 

 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang diukur. Dalam pengumpulan data sering terjadi perbedaan bahkan 
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pertentangan antara sumber data terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu 

perlu adanya usaha untuk mencapai keabsahan data. Untuk menentabkan 

keabsahan data diperlukan pemeriksaan. 

Dalam penelitian ini untuk mencari validitas atau keabsahan data 

menggunakan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data seperti 

yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (2002 : 178) bahwa : 

Triangulasi adalah bentuk teknik pemeriksaan validitas data yang dimanfatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk mengecek dan membandingkan 

terhadap data atau dengan data yang satu dikontrol oleh data yang sama dari 

sumber yang berbeda. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian 

ini  adalah teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang 

tersedia dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan cara : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan yang satu dengan informan 

yang lain. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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F. Teknik Analisis  Data 

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa 

data-data yang ada, dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa yang 

sesuai dengan data tersebut, yakni data yang bersifat kualitatif dianalisis secara 

deskriptif yaitu menganalisa dengan cara menganalisis melalui pemikiran 

secara logis, teliti, sistematis, sehingga memhhasilkan kesimpulan yang tepat. 

Lexy J.Moleong (2002 : 3) mengatakan bahwa anlisis data adalah 

proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan setelah data diperoleh 

dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut ke dalam 

kelompok tertentu, sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mengikuti pola analisis interaktif. Analisis ini terdapat tiga 

komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti. Menurut Milis dan 

Huberman (1992 : 20) analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan analisis yang sebenarnya langsung terus menerus 

selama penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yakni kesimpulan informasi tersusun yang memeberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Informasi di sini termasuk di dalamnya skema, tabel yang berkaitan 

dengan kegiatan 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahap 

penyajian data dan reduksi data terlaksana. Penyusunan catatan, pola dan 

arahan sebab akibat dilakukan secara teratur. Artinya, kesimpulan terakhir 

yang ditulis merupakan rangkaian keadaan dari yang belum jelas 

kemudian meningkat sampai pada pernyataan yang telah memiliki 

landasan yang kuat dari proses analisis terhadap fenomena yang ada.        

Komponen-komponen tersebut berjalan pada saat kegiatan 

pengumpulan data, yakni setelah data, reduksi data segera dilakukan, dan 

diteruskan dengan penyajian data. Dari penyajian data tersebut dapat 

digunakan untuk menyusun penarikan kesimpulan sementara.  
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