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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Paradigma Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu 

menggunakan metode penelitian kualititatif, yang dimana penelitian ini bertujuan 

menyituasikan aktifitas pengamatan di lokasi tempat berbagi fakta, data, bukti, 

atau hal/ hal lain yang terkait dengan riset, dan atau hal - hal yang terjadi.37 

Penelitian atau pengkaji Kualitatif akan masuk ke lapangan riset untuk 

memunculkan sekumpulan representasi, yang didapat dari catatan lapangan, 

wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, dan catatan pribadi. Pengkaji studi 

Kualitatif berpikir berdasar kenyataan atau keadaan yang terjadi, mencoba unuk 

menjelaskan, atau menginterpretasikan, fenomena yang dimaknai oleh berbagai 

orang dan disampaikan kepada peneliti.38  

Dalam kamus Bahasa Inggris, pendekatan disebut dengan a approach  

yang berarti mendekat, mendekati, mendatangi, tindakan permulaan, menemui, 

menjelang, jalan menuju, menghampiri. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja 

penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan 

kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendakatan kualitatif 

(qualitatif approach) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang 

mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat 

dan sistematis mulai dari menghimpun data sehingga menafsirkan dan 

melaporkan hasil penelitian.39  

Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang 

                                                 
37 Santana K, Septiawan. 2010.Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif.Jakarta:Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia.Hal. 5 
38 Ibid. Hal.5  
39 Ibrahim.2015.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung : Alfabeta.Hal 52 
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dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan 

objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika 

penelitian tersebut dilakukan. Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah 

cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, 

atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa 

adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.40  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang bertempat di SMK Pangudi Luhur Tarcisius 

merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan tingkat SMK yang berletak di 

Jalan Supriyadi No. 7 Kelurahan Kalicari Pedurungan Kota Semarang.  

3.3 Metode Pengumpulan Data   

Jenis Sumber Data  

1. Data Primer  

Data  berupa informasi  yang  didapat  dari informan  dan  sesuai  dengan  

fokus  penelitian.  Data  yang  dicari dari  penelitian  ini  adalah  

pernyataan atau  informasi  dari  para informan yang telah diwawancarai. Data 

yang diperoleh wawancara dengan Guru dan siswa - siswi SMK PL Tarcisius 

Semarang.  

2. Data sekunder 

Data  sekunder  ini  adalah  segala  informasi  yang  dapat dijadikan 

sebagai pendukung  informasi yang didapat dari informan. Data - data  ini  

diperoleh  dari  berbagai  dokumen baik buku, majalah, internet dan hasil 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Monografi 

yang ada di dalam kelas.  

                                                 
40 Ibid. Hal 57   
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3.4 Populasi 

Populasi adalah sekumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 

individu yang sedang dikaji. Poulasi sering juga disebut universe atau 

sekelompok individu atau objek yan memiliki karakteristik yang sama, misalnya 

status sosial sama, atau obyek yang mempunyai karakteristik sama seperti 

golongan darah.41  

Menurut Sugiyono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdirir atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya.42 Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

guru dan siswa SMK PL Tarcisius Semarang.  

3.5 Sampel  

Menurut Sugiyono, sampel dalam metode penelitian kualitatif dinamakan 

narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetai disebut sampel 

teoritid, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Pada 

penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial tersebut.43 

Menurut Sugiyono, penentuan lokasi dan sampel sumber data penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap 

                                                 
41 Ahmad, Jamaluddin.2015.Metode Penelitian Administrasi Publik.Yogyakarta : Gaya Media. 
42 Ibid.Hal 137 
43 Sugiyono.2013.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta.CV.Hal 
215 
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paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.44  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga metode yang digunakan dalam menggunakan data dalam  

penelitian ini : metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. 

Dalam metode wawancara ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak 

sekolah yaitu guru Sekolah Menengah Kejuruan Pangudi Luhur Tarcisius 

Semarang untuk memperkuat data dari hasil pengamatan dan siswa sebagai 

penerima pesan komunikasi. 

a) Observasi  

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang manusia seperti terjadi 

dalam kenyataan. Dengan observasi dapat memperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. 

Observasi diperlukan untuk menjajakinya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari 

hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya 

dan mungkin petunjuk-petunjuk dengan cara memecahkannya. Dari hasil ini 

dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya. Dalam observasi 

ini di usahakan yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau 

memanipulasinya.45  

Menurut Moleong, observasi partisipatif adalah mengadakan pengamatan 

dengan mendengarkan secara cermat sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya.  

Dalam observasi partisipatif, ada empat peran yang mungkin dilakukan oleh 

peneliti, yakni : 

a) Berperan serta secara lengkap  

Peneliti mengambil posisi sebagai anggota penuh dari kelompok yang di amati, 

                                                 
44 Ibid. Hal 218-219 
45 Nasution.2014.Metode Research.Jakarta:PT Bumi Aksara. Hal106. 
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sehingga ia dapat dengan mudah memperoleh informasi (data) yang di butuhkan, 

termasuk yang bersifat rahasia 

b) Pemeran serta sebagai pengamat  

Peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta, melainkan juga melakukan 

fungsi pengamatan. Peneliti hanya menjadi anggota pura-pura yang tidak 

melebur dalam kelompok yang diamati. Karena itu, kemungkinan informasi (data) 

yang bersifat rahasia tidak tergali.46 

Penulis melakukan observasi di lima kelas dengan mata pelajaran 

Kewirausahaan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pengelolaan Humas, Kejuruan dan 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi. Mata pelajaran 

Kewirausahaan kelas XII terdapat 35 siswa, mata pelajaran IPS kelas XII 

terdapat 30 siswa, mata pelajaran Pengelolaan Humas kelas XI terdapat 28 

siswa, mata pelajaran Kejuruan kleas XII terdapat 28 siswa, dan mata pelajaran 

KKPI kelas X ada 38 siswa. 

Dalam hal ini peneliti memilih lima kelas di SMK PL Tarcisius Semarang. 

Pemilihan kelas dipilih oleh pihak sekolah, karena mata pelajaran yang sedang 

menggunakan internet pada jam sekolah. Sementara kelas yang tidak dipilih 

sedang tidak menggunakan internet.  

b) Wawancara  

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara 

merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang 

dipikirkan atau dirsakan orang tengatn berbagai aspek kehidupan. Wawancara 

digunakan untuk mendapatkan data yang pada umumnya hanya dapat diperoleh 

                                                 
46 Ibrahim.Op.Cit. Hal 83 
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secara langsung dalam temu muka pribadi, wawancara juga berguna sebagai 

pelengkap metode pengumpulan data lainnya.47 Wawancara dilakukan oleh 5 

guru dan 10 siswa yang terdiri dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas di SMK 

PL Tarcisiung Semarang berkaitan tentang penggunaan internet dikelas. 

Wawancara dengan guru dan siswa dilakukan saat pembelajaran di sekolah 

telah usai.  

c) Dokumentasi  

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya momuntal dari seseorang. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh 

dokumen. 48 

Dokumen sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi semua 

unsur tulisan, gambar, karya, baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan, 

resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data, informasi dan fakta mengenai 

suatu peristiwa yang diteliti. Karena itu dokumen yang dimaksud sumber 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah yang terkait dengan 

rekaman kejadian, proses, setting sosial mengenai peristiwa yang diteliti.49 

Dokumen yang akan digunakan pada saat penelitian adalah struktur 

organisasi, foto saat pembelajaran, peraturan yang ada di SMK PL Tarcisius 

Semarang.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Patton, analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

                                                 
47 Ibrahim.Op.Cit. Hal 88 
48 Gunawan, Imam.2016.Metode Penelitian Kualitatif.Jakarta : Bumi Aksara. Hal 176 
49 Ibrahim.Op.Cit.Hal 96 
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dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud 

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, 

dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.50  

Miles dan Huberman (1994) secara umum, terdapat tiga jalur analisis data 

kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan adalah dimana peneliti terus 

menarik kesimpulan pada saat di lapangan.  

Mappiare mengatakan kegiatan analisis data secara kualitatif melibatkan 

penyorotan secara tajam atau cermat, pengkajian, membanding-bandingkan, 

memeriksa perbedaan dan persamaan, dan menginterpretasikan pola-pola atau 

tema yang bermakna. Kebermaknaan dalam analisis data kualitatif adalah 

ditentukan oleh maksud dan tujuan khusus suatu proyek penelitian yang sedang 

dilakukan. 

 Berikut penjelasan tentang reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan :  

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan untuk penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data yang masih kasar dari hasil pengumpulan 

data dilapangan. Selama masih tahap pengumpulan data berlangsung, peneliti 

melakukan reduksi selanjutnya seperti meringkas, mengkode, menemukan 

tema-tema dan mengelompokkan hasil sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini 

                                                 
50 Ibrahim.Op.Cit.Hal 105  
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terus dilakukan saat penelitian, sesudah penelitian, dan tahap penyusunan 

laporan akhir penelitian. Oleh karena itu, reduksi data bertujuan untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memartisi dan membuat temuan 

di lapangan yang tidak relevan, dan mengorganisir data agar dapat direfleksi, 

verifikasi, dan pengambilan kesimpulan yang tepat sesuai dengan fokus 

penelitian. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi 

kemungkinan adanya pemaknaan, penarikan kesimpulan (pengambilan 

keputusan). Peneliti memaparkan hasil temuan di lapangan ibarat seperti “air 

yang mengalir” tanpa dikelompokkan terlebih dahulu. Ketika melakukan 

penyajian data, peneliti lebih mudah dalam memahami dan nantinya 

mengelompokkan data dalam tema/kategori. Dengan melakukan penyajian data, 

peneliti bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam pengkodean dan pengambilan 

keputusan berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data tidak terpisahkan dari 

analisis data penelitian kualitatif. Penyajian data bagian dari analisis 

sebagaimana reduksi data juga bagian dari analisis. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya yaitu matrik, grafik, bagan, dan teks naratif. 

Penarikan Kesimpulan merupakan akhir dari analisis data penelitian kulitatif. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pemaknaan melalui refleksi data. Hasil 

paparan data tersebut di refleksikan dengan melengkapi kembali atau menulis 

ulang catatan lapangan berdasarkan kejadian nyata di lapangan.51 

 

 

 

                                                 
51 Galang Surya Gemilang, Agustus2016,“Metode Penelitian dalam bidang Bimbingan 
Konseling”,Jurnal Fokus Konseling,Vol.2 No 2, Agustus,2016,144-159. Di akes 20 Oktober 2018.  
 


