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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Adapun karekteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif adalah dilakukan pada kondisi alamiah, penelitian kualitatif yang 

lebih bersifat deskriptif, penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada 

proses dari pada produk atau outcome, penelitian kualitatif yang melakukan 

analisis data secara induktif, penelitian kualitatif yang lebih menekankan 

makna, serta menggambarkan fakta-fakta  tentang masalah yang diteliti sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar biasa Negeri  Bangkinang 

Kabupaten Kampar, Jalan Tunas mandiri Bangkinang. Adapun dipilihnya 

tempat ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan karena pada bidang 

tersebut cukup banyak data kepengurusan sekolah yang memberikan 

pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus berada di Kabupaten 

Kampar, yang merupakan wujud dari pelaksanaan UUD 1945 pasal 31 ayat 

1dan UU No. 20 tahun 2003.Waktu penelitian dimulai dari Januari sampai 

Maret  2018.   
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam Penyelesaian penelitin ini diperlukan berbagai data yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian 

terdahulu, antara lain:  

3.3.1 Data Primer  

  Menurut Irawan (2004:86), data primer merupakan data yang 

peroleh langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat 

berupa informasi yang saling berhubungan dengan masalah-masalah yang 

sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun 

wawancara. Dara primer diperoleh dari: 

a. Melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan 

masalah penelitian. 

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan sekitar Sekolah Luar Biasa 

Negeri Bangkinang.  

3.3.2 Data sekunder 

Irawan (2004:87) data sekunder merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil 

dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, laporan-laporan, buku-buku, 

koran, majalah dan pendapat para ahli yang dapat mendukung dan 

menjelaskan masalah yang sedang diteliti. 

 

3.4  Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar 
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mengetahui permaslahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Jumlah Informan Penelitian Upaya Kepala Sekolah dalam  

Meningkatkan Mutu Pelayanan Admnistrasi di Sekolah  

Luar Biasa (SLB) Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar 
 

No Jabatan Jumlah 

1. Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bangkinang 1 orang 

2. Komite Sekolah 1 orang 

3. Kabid Dinas Pendidikan 1 orang 

4. Pengawas SLB 1 orang 

5. Guru BK 1 orang 

6. Guru Kelas 1 orang 

7. Wali murid 2orang 

8. Masyarakat  1 orang  

9. Cleaning service 1 orang  

Jumlah 10 orang 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, 

karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah 

yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam buku statistic 

Deskriptif untuk penelitian (Siregar:2012), Prosedur Pengumpulan data secara 

umum dalam suatu penelitian adalah: 

1. Wawancara 

Peneliti dalam hal ini melakukan Tanya jawab langsung, dimana 

wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata 

dapat di ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan peneliti 
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mengenai hal- hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna melengkapi 

data-data yang dibutuhkan. 

2. Observasi  

Peneliti ini melakukan pengamatan langsung kelapangan sebagai 

pra riset untuk mendapatkan data-data tentang upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pelayanan administrasi di SLB Negeri Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 

3. Dokumentasi  

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta 

dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari SLB Negeri 

Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu data-data yang dapat mendukung 

didalam penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Arikunto (2010:278) analisis data merupakan bagian yang amat 

penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi 

arti dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data 

mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, 

diadakan kategorisasi, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut 

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesis. 

Menurut miles dan huberman, dalam (silalahi 2010:339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika kesimpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan keimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 

  


