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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif , dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin
43

, pendekatan studi kasus 

digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan yang hendak diteliti secara 

dalam dan terperinci. Hasil penelitian kasus tidak dapat diramalkan,karena 

penelitian kualitatif tidak memiliki prosedur yang baku. Data yang di peroleh 

pun sangat tergantung oleh peserta penelitian, tujuan penelitian dan konteks 

penelitian. 

 

B. Lokasi dan Waktu penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom yang 

berlokasi di Jl. Melati-Jl. Esemka No.5 , Kecamatan Tampan, 1 Km dari 

Stadion Utama. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang 

ingin di teliti oleh penulis ada di lokasi ini. Selain dari itu, dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 

sehingga penulis dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini 

di lakukan pada bulan Mei sampai Juli 2018. 
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C. Informan penelitian 

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
44

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian 

utama(key informan). Yang di maksud informan utama adalah orang yang 

paling tahu  banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data 

yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.
45

 

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama adalah semua 

orang yang berhubungan dengan sekolah menengah kejuruan Telkom 

pekanbaru, sebagai berikut : 

1. Siswa yang berjumlah  8 orang, informasi yang diperoleh adalah 

tentang efektifitas layanan mediasi dalam menyelesaikan konflik antar 

siswa yang diberikan guru bimbingan konseling. 

2. Guru BK yang ada di SMK Telkom Pekanbaru yang berjumlah 1 

orang. Informasi yang diperoleh yaitu tentang efektifitas layanan 

mediasi dalam menyelesaikan konflik antar siswa  

3. Waka kurikulum yang berjumlah 1 orang, informasi yang diperoleh 

adalah tentang permasalahan yang dialami oleh siswa 

4. Wali kelas berjumlah 1 orang, informasi yang diperoleh adalah tentang 

permasalahan yang di alami oleh siswa. 

Selain menggunakan informasi penelitian utama (key informan), 

penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang(skunder). 
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Yang dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

peneliti dari Tata Usaha(TU) sekolah menengah kejuruan Telkom 

Pekanbaru sebagai penunjang dari data utama(key informan). Data 

referensi yang terkait.
46

 

Untuk memperoleh data yyang sesuai dan mendukung penelitian 

ini, maka diperlukan sumber data, diantaranya adalah sumber data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, dokumen-dokumen dan 

sebagainya. Sumber data yang tertulis dalam penelitian ini adalah 

buku-buku atau literature yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Jadi data skunder ini sifatnya sebagai data 

penunjang dan penguat dari primer saja (key informan) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, pengumpulan data 

mengemukakan teknik sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
47

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan 

data dan informasi.
48

 Penulis melakukan tanya jawab dengan informan 
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utama yaitu delapan orang siswa yang sudah pernah mengikuti layanan 

mediasi dalam penyelesaian konflik. Adapun jenis wawancara yang 

dilakukan oleh penulis adalah wawancara bebas terpimpin. Selain itu 

peneliti juga mewawancarai informan pendukung yaitu guru bimbingan 

konseling sebagai pelaksana layanan mediasi untuk mengetahui sejauh 

mana efektifitas layanan mediasi. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data yang 

mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari pihak tata usaha untuk 

memperoleh data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan 

guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayat sekolah. Dan data juga 

diperoleh dari guru pembimbing yang berupa data tentang siswa yang 

pernah mendapatkan layanan mediasi seperti laiseg dan data-data 

pendukung lainnya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara naratif.
49

 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, aktivitas dalam mengalisis 

data kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mereduksi data yang mencatat atau mengetik kembali dalam bentuk uraian 

atau laporan terperinci, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, diberi 

susunan yang lebih sistematis agar mudah dikendalikan. 
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2. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan, antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Memverifikasi data yaitu mencari makna data yang dikumpulkan melalui 

penafsiran dan mengklarifikasi data yang telah terkumpul untuk kemudian 

dilakukan deskripsi secara objektif dan sistematis.
50
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