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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik 

untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang 

fenomena dalam suatu latar yang khusus.
30

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 2 Tambang. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan 

yang diteliti ada di lokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan 

waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga 

peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa, sedangkan objeknya adalah 

interaksi sosial siswa berprestasi dalam belajar di SMP Negeri 2 

Kecamatan Tambang. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah teman sekelas siswa berprestasi 

dalam belajar yang ada di kelas VIII.3 di SMP Negeri 2 Kecamatan 

Tambang sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagai informan kunci. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi 

harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan 

hasil yang bisa di andalkan, dan peneliti harus mempunyai latar 

belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek 

penelitian dasar teori dan sikap objektif.
31

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. 

Wawancara adalah cara terbaik untuk mengaitkan pengamatan 

berperan serta yang memungkinkan peneliti untuk melihat 

informan berperilaku sebelum berwawancara.
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A. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab.
33

  

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya 

adalah melakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif. Yaitu teknik menggambarkan fenomena yang diperoleh 

dengan apa adanya, kemudian diklasifikasikan dan digambarkan 

dengan kalimat. Analisis atau penafsiran data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian 

melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya 

sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, 

mereduksi dan menyajikannya. 
34

  

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.
35

 

Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode 

perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Glasser & Strauss, yaitu: (1) 
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Reduksi data, langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengidentifikasi satuan atau unit, yaitu unit-unit terkecil yang 

ditemukan dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan 

fokus dana masalah penelitian. Sesudah satuan di peroleh, selanjutnya 

melakukan koding data (memberikan kode pada setiap satuan data); (2) 

kategorisasi atau menyusun kategori, yaitu upaya memilah-milah setiap 

satuan data ke dalam untukan-untukan yang memiliki kesamaan. 

Selanjutnya setiap kategori diberi nama yang disebut label; (3) 

sintesisasi atau mensintesiskan, yaitu mencari kaitan antara satu 

kategori dengan kategori lainnya. Selanjutnya, kaitan satu kategori 

dengan kategori lainnya diberi nama atau label lagi; (4) menyusun 

hipotesis kerja, hipotesis kerja sudah merupakan teori substansif (teori 

yang berasal dan masih terkait dengan data).
36

 

B. Teknik Pemeriksaan Kebenaran Data 

Beberapa teknik pemeriksaan kebenaran data dalam penelitian 

kualitatif adalah: 

1. Perpanjangan keikutsertaan. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

sekaligus sebagai instrument. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. 

2. Ketekunan atau keajegan pengamatan, yaitu mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan 

proses analisis yang konstan atau tentatif. 
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3. Triangulasi 

Dengan triangulasi, peneliti dapat me recheck atau mengecek 

kembali atau mengecek ulang temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan sumber, metode, dan teori.
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