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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research). 

Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah berupa objek di lapangan yang 

sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. 

 Penelitian yang peneliti lakukan di SMA Negeri 2 Kecamatan bagan 

sinembah kabupaten rokan hilir menggunakan pendekatan kualitatif, yakni 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan. 

 Dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif yaitu 

merupakan suatu penelitian untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan 

memandang objek secara keseluruhan dan digunakan sebagai dasar untuk 

mengamati dan mengumpulkan informasi. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dan pemilihannya 

didasarkan atas pertimbangan persoalan-persoalan yang diteliti ada di lokasi 

ini, penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal. 

C. Informan Penelitian 

Sesuai dengan Fokus penelitian tentang sistem penyimpanan arsip pada 

sistem subjek oleh staf tata usaha di Sekolah Menengah atas Negeri 2 
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Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi informan 

kunci adalah staf tata usaha. informan tambahan/pendukung yang sesuai 

dengan kebutuhan informasi dilapangan seperti wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum, wakil sarana prasarana dan  triangulasi data dengan lapangan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

penelitian lapangan, yaitu terjun langsung di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan teknik: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan dialog 

langsung oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.
33

 

Wawancara yaitu dengan staf tata usaha sekolah tentang sistem 

penyimpanan arsip pada sistem subjek oleh staf tata usaha di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir.  

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera.
34
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan 

masalah penelitian yang kemudian dianalisa sebagai data pendukung. 

Teknik penulisan ini akan penulis gunakan untuk mengumpulkan data, 

tentang sejarah berdirinya sekolah yang penulis peroleh dari staf tata usaha 

bidang administrasi hubungan masyarakat, keadaan guru, tata usaha yang 

penulis peroleh dari staf tata usaha bidang tugas administrasi kepegawaian, 

sedangkan untuk keadaan siswa melalui staf tata usaha bidang tugas 

administrasi kesiswaan. Dan untuk keadaan sarana dan prasarana penulis 

peroleh dari staf tata usaha bidang tugas administrasi sarana dan prasarana.  

E. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian antara lain: 

1. Tahap pralapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

g. Persoalan etika penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 
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c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. 
35

 

3. Tahap analisis data 

a. Analisis domain 

Analisis domain Memperoleh gambaran umum dan menyeluruh  

dari objek penelitian atau situasi sosial melalui pengamatan berperan 

serta, wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan 

lapangan.
36

 

b. Analisis taksonomi 

Analisis taksonomi adalah analisis yang dilakukan melalui 

pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang 

sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. 

c. Analisis komponensial 

Analisis komponensial adalah analisis yang dilakukan melaui 

wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah  

ditemukan melalui sejumlah pertanyaan. Data hasil wawancara terpilih 

dimuat dalam catatan lapangan. 

d. Analisis tema 

Sedangkan analisis tema adalah analisis yang mencari hubungan 

diantara domain dan hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya 

dinyatakan kedalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus 
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penelitiaan.
37

 seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik 

persoalan yang sedang diteliti.Setelah analisis dilakukan, selanjutnya 

dilakukan interpretasi atau penafsiran data.  

F. Triangulasi Data 

Menurut moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kesahihan 

data yang dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Selanjutnya ia mengatakan bahwa triangulasi berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan yang di peroleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda. 
38

 tujuan dari triangulasi adalah bukan 

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yang meliputi: 

1. Triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan 

mengecek ulang data hasil wawancara kepada informan kunci. 

2. Triangulasi dengan teori, dilakukan untuk membandingkan data hasil 

tindakan, pengamatan,dan wawancara dengan teori yang terkait. Triangulasi 

teori dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang dikemukakan 

para pakar dengan hasil penelitian ini. 

 Setelah selesai tahap ini, mulailah pada tahap pembahasan hasil 

penelitian simbol atau singkatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 
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WW  : Wawancara 

PPTU  : peserta penelitian tata usaha 

PPWK  : peserta penelitian waka kurikulum 

PPWKS  : peserta penelitian waka sarana prasarana 

P : peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


