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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian lapangan dengan 

mengambil lokasi penelitian di SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. Pendekatan yang dilakukan dalam 

peneitian ini bersifat kualitatif, dengan cara menggali informasi upaya sekolah 

dalam penerapan tata tertib sekolah di SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Adapun yang menjadi subjek dalam peneitian ini adalah Kepala Sekolah, 

Bidang Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling (BK) yamg semuanya 

berjumlah 3 orang di SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan Kecamatan 

Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 

2. Objek  

Sedangkan objek penelitian adalah suatu masalah yang diteliti, yaitu 

Upaya Sekolah dalam Penerapan Tata Tertib Sekolah di SMPN 2 Marabahan 

Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 



35 

 

Mengenai data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data pokok dan data penunjang. 

a. Data pokok  

Data pokok yang digali dalam penelitian ini yaitu: 

1) Upaya sekolah dalam penerapantata tertib sekolah di SMPN 2 

Marabahan Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten 

Barito kuala. 

a) Teguran. 

b) Pemanggilan orang tua. 

c) Skorsing. 

d) Dikembalikan kepada orang tua. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya sekolah dalam penerapan 

tata tertib di sekolah ? 

a) Faktor Keluarga. 

b) Faktor lingkungan  

c) Faktor ekonomi orang tua 

b. Data Penunjang 

Untuk melengkapi data pokok, penulis juga mengumpulkan data 

penunjang yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti yang disebutkan di 

bawah ini: 

1. Sejarah berdirinya SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 
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2. visi, misi dan tujuan SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 

3. keadaan guru dan siswa SMPN 2 Marabahan Kelurahan 

Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data di atas maka diperlukan sumber data sebagai 

berikut:  

a. Responden, yaitu Kepala sekolah, Bidang Kesiswaan dan guru 

Bimbingan Konseling (BK) di SMPN 2 Marabahan Kelurahan 

Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito kuala. 

b. Informan yaitu, kepala sekolah,Bidang Kesiswaan dan guru 

Bimbingan Konseling (BK). 

c. Dokumen, yaitu semua arsip atau catatan milik sekolah yang terkait 

dengan penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilaksanakan di SMPN 2 Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ini menggunakan cara 

pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung diantaranya: 

 

1. Observasi 

Observasi ini digunakan ke lokasi penelitian untuk melihat secara 

langsung terhadap objek penelitianmengenai hal-hal yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti, meliputi upaya sekolah dalam penerapan tata tertib 
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sekolah yaitu pemberian teguran, pemanggilan orang tua, skorsing, dikembalikan 

kepada orang tuadan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor keluarga, 

faktor lingkungan, faktor ekonomi orang tua 

2. Wawancara 

Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung kepada responden dan 

informan untuk memperoleh data yang diperlukan, meliputi upaya sekolah dalam 

penerapan tata tertib sekolah yaitu teguran, pemanggilan orang tua, skorsing, 

dikembalikan kepada orang tua dan faktor-faktoryang mempengaruhinya yaitu 

faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor ekonomi orang tua. 

3. Dokumenter 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen atau 

catatan tentang  gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang 

lainnyayang bersumber dari staf tata usaha sekolah. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat pada matriks berikut: 

 

 

 

TABEL 3.1 MATRIKS DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK 

PENGUMPULAN DATA 

 

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 
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1. Data pokok tentang upaya sekolah 

dalam penerapantata tertib sekolah 

di SMPN 2 Marabahan Kelurahan 

Lepasan Kecamatan Bakumpai 

Kabupaten Barito Kuala yang 

meliputi: 

1. Teguran 

2. Pemanggilan orang tua 

3. Skorsing 

4. Dikembalikan kepada orang tua 

 

 

 

 

Kepala Sekolah, 

Bidang Kesiswaan 

dan guru 

Bimbingan 

Konseling (BK) 

 

 

 

 

Observasi, 

wawancara 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

upaya sekolah dalam penerapantata 

tertib sekolah di SMPN 2 

Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten 

Barito Kuala meliputi: 

1. Faktor keluarga 

2. Faktor lingkungan  

3. Faktor  ekonomi orang tua 

 

 

 

 

Kepala Sekolah, 

Bidang Kesiswaan 

dan Guru 

Bimbimngan 

Konseling (BK) 

 

 

 

 

Observasi, 

wawancara 

3. Data Penunjang 

1. Sejarah berdirinya SMPN 2 

Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai 

 

 

Kepala Sekolah, 

bidang Kesiswaan 

 

 

Wawancara dan 

dokumenter 
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Kabupaten Barito Kuala. 

2. Visi, misi dan tujuan SMPN 2 

Marabahan Kelurahan Lepasan 

Kecamatan Bakumpai 

Kabupaten Barito Kuala. 

3. Keadaan guru dan siswa SMPN 

2 Marabahan Kelurahan 

Lepasan Kecamatan Bakumpai 

Kabupaten Barito Kuala. 

dan Guru 

Bimbingan 

Konseling (BK) 

 

 

 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dalam penelitian terkumpul, maka tahap selanjutnya 

adalah penulis melaksanakan pengolahan data. Dalam pengolahan data ini ada 

beberapa macam teknik yang digunakan sebelum menganalisis data, yaitu: 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diperlukan. 
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b. Editing yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan 

data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah semua data 

sudah lengkap, jelas,dan dapat dipahami. Teknik ini digunakan untuk 

melakukan pengoreksian terhadap data yang telah terkumpul baik 

melalui observasi, wawancara, dan dokumenter. 

c. Interpretasi data, yaitu menafsirkan data yang telah diperoleh ke dalam 

bentuk uraian dan memperjelasnya tanpa merubah maksud dari data 

yang semula sehingga memudahkan dalam memahaminya. 

d. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokan data menurut jenisnya, 

sehingga data tidak tercampur. Teknik ini dilakukan untuk 

mempelajari dan mengelompokkan data ke dalam sub-sub guna 

mempermudah penyajian data. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis bersifat deskriftif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan data yang didapat dalam bentuk uraian 

kalimat.Sedangkan metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu menarik 

kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan dan prosedur yang harus 

dilalui: 

1. Tahapan Pendahuluan 
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a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

b. Penjajakan awal dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian. 

c. Membuat desain proposal penelitian. 

d. Mengkonsultasikan desain proposal penelitian kepada dosen 

pembimbing.  

e. Mengajukan desain poposal penelitian dan meminta persetujuan 

judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar desain proposal skripsi. 

b. Revisi terhadap proposal berdasarkan saran dan petunjuk dosen 

pembimbing 

c. Meminta surat perintah riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset penelitian terhadap pihak terkait. 

b. Melakukan observasi, wawancara untuk menggali data yang 

diperlukan.  

c. Melaksanakan penelitian 

d. Pengumpulan data lapangan 

e. Pengolahan data dan analisis data sesuai dengan teknik yang telah 

ditentukan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 
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a. Penyusunan laporan dan hasil penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan 

penulisan laporan hasil penelitian. 

c. Membuat laporan hasil penelitian ke dalam skripsi yang utuh, 

kemudian diperbanyak dan selanjutnya siap diujikan dalam sidang 

munaqasyah skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin untuk dipertahankan. 

 


