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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 

bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.  Sedangkan tempat  penelitian 

ini penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 

B. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMPN 23 Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah peran kepala sekolah dalam manajemen 

konflik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 

C. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku-prilaku yang dapat diamati 

D. Informan penelitian 

Informan utama adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan 

satu orang guru yang ada di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 23 

Pekanbaru. Jadi dari informan utama tersebut peneliti mencari subjek-subjek 

lain secara terus menerus sampai peneliti merasa jenuh karena sudah tidak 

dapat menemukan lagi subjek yang tepat. Kejenuhan penentuan subjek 

ditandai dengan kelengkapan dan kedalaman data yang sudah terkumpul.
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E. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa data penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan yang utama. Untuk itu wawancara 

mendalam sangatlah penting yang dimaksud dengan wawancara adalah 

suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada informan atau autoritas (seorang ahli atau yang 

berwenang dalam suatu massalah). Pertanyaan yang ditujukan biasanya 

disampaikan terlebih dahulu dan diarahkan pada informasi yang akan 

digarap  atau ditulis.
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b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang 

sejarah tradisinya sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan komite serta 

sarana dan prasarana  sekolah. 

 

 

F. Teknik analisis data 

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif-kualitatif. Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan 
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bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terns menerus sampai tuntas, sehingga  datanya 

jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data 

atau infornasi  baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi  (conclusion drawing and verification). Penelitian kualitatif   

biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi 

pada konteks tertentu, mengingat bahwa  peneliti  kualitatif  banyak  

menyusun  teks  naratif. Miles and Hubermen (1984) menyatakan:  "the 

most frequent form of display data for qualitative research data in the post 

has been narrative text", yang paling ering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
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