
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan 

menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang khusus.
52

 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian di lapangan, maka akan 

memperoleh gambaran umum mengenai sesuatu yang berhubungan 

dengan sasaran penelitian. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan peneliti.   

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dan lokasi 

penelitian ini di SMP Negeri 1 Kampar Timur. pemilihan lokasi ini 

didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada 

di lokasi ini dan terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitiannya adalah pembina OSIS di SMP Negeri 1 

Kampar Timur. Sedangkan Objek penelitian ini adalah (1) 

Implementasi manajemen kesiswaan dalam pembinaan organisasi 

siswa intra sekolah (2) faktor yang mempengaruhi pembinaan 

organisasi siswa intra sekolah.  

4. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah guru  

pembina OSIS dan 5 orang siswa pengurus OSIS yang ada di SMPN 1 

Kampar Timur. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

    Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik: 

a. Pengamatan/Observasi 

Observasi ini dilakasanakan untuk memperoleh data 

mengenai kondisi objek yang sedang diteliti. Yang dilakukan 

secara langsung di SMP Negeri 1 Kampar Timur. Hal ini 

dilaksanakan untuk memproleh data tentang manajemen kesiswaan 

dalam pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP 

Negeri 1 Kampar Timur. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah kegiatan tatap muka pada 

narasumber untuk memperoleh informasi dan data. Wawancara 

dilakukan dengan mengadakan pertanyaan kepada kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan pembina OSIS yang 

ada di SMP Negeri 1 Kampar Timur yang digunakan untuk 

mendapatkan data manajemen kesiswaan dalam pembinaan 

organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Kampar 

Timur. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung 

yang dibutuhkan oleh penulis yang meliputi dokumen-dokumen 

tentang sejarah berdirinya sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, 

Visi dan misi serta catatan penting lainnya. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Muhadjir (dalam Tohirin) menyatakan bahwa analisis 

data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis 

catatan temuan penelitian melalui suatu pengamatan dan wawancara 

serta yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

fokus yang dikajinya dan menjadikannya sebagai sebuah bahan temuan 
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untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, merudiksi, dan 

menyajikannya.
53

 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu suatu bentuk penelitian 

yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Caranya dengan 

mengumpulkan data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

kelompoknya masing-masing dan dijelaskan dengan kata-kata untuk 

memperoleh kesimpulan.
54

 

Untuk lebih jelasnya, dalam rangka analisis ini dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Hasil data dari observasi, wawancara dan dokumentasi 

dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

b. Klasifikasi data 

Yang dimaksud klasifikasi data adalah data yang asli, 

artinya data sebagai hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

yang dilakukan sendiri, bukan data hasil karya orang lain. 

Demikian beberapa hal yang dalam hubungan dengan klasifikasi 
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data yang penting untuk diperhatikan yaitu pentingnya pemahaman 

klasifikasi data ini disebabkan hubungannya sangat erat dengan 

nilai data yang besar manfaatnya bagi proses pengambilan 

keputusan. 

c. Deskripsi data 

Dengan menghubungkan data satu dengan data lain maka 

seluruhnya akan menjadi kesatuan yang utuh, yang diharapkan 

menemukan gambaran jelas tentang implementasi manajemen 

kesiswaan dalam pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). 

d. Menyimpulkan data 

Yang dimaksud dengan menyimpulkan data adalah 

menyimpulkan semua data yang berkaitan dengan subyek dan 

obyek penelitian yang berisi tentang implementasi manajemen 

kesiswaan dalam pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). 

 

 

 

 

 

 


