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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-

persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan 

waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti 

dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dimulai 

pada bulan Februari 2017 sampai dengan Februari 2018. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, dan ketua tata usaha. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

40 Pekanbaru. 

 

C. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dan ketua tata usaha SMPN 40 Pekanbaru. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penliti akan 

menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian ilmiah ini digunakan untuk mengamati, 

mencatat, mengumpulkan informasi tentang fenomena/gejala, kondisi, 

keadaan apa saya yang terjadi di sekolah. Observasi ini  dilakukan secara 

langsung di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. Hal ini 

dilaksanakan untuk memperoleh data tentang sistem rekrutmen guru honor 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ilmiah digunakan 

untuk memperoleh informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

tentang sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

40 Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ilmiah ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi sumber data berdasarkan catatan-catatan, 

pedoman atau panduan, Standar Operasional Prosedur, Petunjuk dan Teknis 

sistem rekrutmen guru honor dan dokumentasi lainnya yang mendukung 

pengumpulan informasi. 
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E. Teknik Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moleong Analisis data adalah proses pengorganisasian 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis 

dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara 

dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-

apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi 

atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.
40

 

Tahapan yang penulis lakukan yakni dengan cara seperti yang 

dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan bagian 

integral dari kegiatan analisis data. 

2. Reduksi Data (Data Reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

                                                           
40
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3.  Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

Data terkumpul dan melalui tahapan-tahapan tersebut diolah dengan 

menggunakan Trianggulasi data, kemudian Verfikasi dan Penegasan 

Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification). Merupakan kegiatan akhir 

dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interprestasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. 

 

 


