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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Metode deskriptif 

merupakan pemecahan suatu masalah yan diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau apaadanya. Dan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 

Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
49

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Model Pekanbaru, Jl. Diponegoro No. 

55. MAN 2 Model Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang sudah 

melaksanakan program Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun 2017. 

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Komunikasi Interpersonal yang 

dilakukan guru di MAN 2 Model tersebut kepada siswanya untuk menghadapi 

UNBK yang merupakan program baru Pemerintah sebagai salah satu syarat 

menamatkan studi disekolah.Sekolah ini menggunakan Agama Islam sebagai 

pegangan utama pendidikan Agamanya.Sedangkan untuk waktu penelitianya yaitu 

tanggal 09 Mei 2018 samapai 05 Juni 2018. 

C. Sumber Data 

1. Data Premier (Primry Data) 

Data premier adalah data yang berasal dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian seperti melakukan observasi, pengamatan, 

wawancara dan menggali informasi dari objek yang akan diteliti. 
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2. Data Sekunder (Seconday Data) 

Data ini diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang 

kita butuhkan seperti melakukan pencarian data dari berbagai sumber baik 

itu dari internet, buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang bisa 

mendukung berlangsungnya penelitian ini 

Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari dokumentasi dan arsip 

yang dimiliki oleh MAN 2 Model Pekanbaru.   

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive yaitu teknik 

penentuan sampel dengan kriteria tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu 

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang 

hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan 

tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang 

ditetapkan. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya adalah: 

1. Mengetahui persoalan yang akan diteliti 

2. Guru di MAN 2 Model Pekanbaru 

3. Sering memberikan motivasi kepada siswa 

Pada penelitian ini memiliki dua jenis informan, yaitu: 

1. Informan Kunci (Key Informan) 

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan 

penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak 

dipatasi dengan wilayah tempat tinggal.Misalnya akademis, budayawan, 

tokoh agama, tokoh masyarakat.
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 Yang menjadi informan Kunci yaitu: 

Tabel 3.1. Daftar informan Kunci 

No Informan Kunci Jumlah 

1 Guru yang mengajar program studi IPA 1 

2 Guru yang mengajar program studi IPS 1 

3 Guru bimbingan konseling 1 

 

2. Informan Tambahan 

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian 

yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.
51

 

Yang menjadi informan tambahan yaitu: 

Tabel 3.2. Daftar informan Tambahan 

No Informan Tambahan Jumlah 

1 Siswa kelas XII  3 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi sumber data yang ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni dengan wawancara dan 

kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas kepada orang, tetapi juga pada objek-

objek alam lain. 
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Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan 

dengan mengamati dan mencatat situasi aktual yang ada dilapangan yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan tujuan 

penelitian dengan caratanya jawab/tatap muka secara langsung dengan 

nara sumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

panduan wawancara. 

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai responden yang bersangkutan, 

yaitu, Guru BK, beberapa guru yang mengajar matapelajaran yang 

diUNBKkan dan siswa kelas XII  MAN 2 Model Pekanbaru yang 

berjumlah tiga orang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data historis yang berisi data sosial dan fakta 

dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dieliti. Data-data yang 

dimaksud yaitu berupa arsip atau dokumen milik sekolah yang akan 

menunjang hasil penelitian. 

F. Validasi Data 

Triangulasi teknik untuk menguji krebilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, 

data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Untuk memastikan 

data mana yang benar, karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi.
53

 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif, cenderung 

menggunakan analisa dengan pendekatan induktif, serta proses, makna dan 

perspektif subyek atau partisipan lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

yang ada dilapangan. 
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