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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara 

metodologis diketahui bahwa ”penelitian kualitatif berakar pada latar belakang 

alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif analitis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada 

hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan 

penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek 

penelitian”.
1

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang mengarahkan sasaran penelitian pada usaha 

menemukan teori dan lebih mementingkan proses daripada hasil. 

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif  karena: pertama, penelitian 

ini berusaha menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden 

dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi ketika di lapangan. Kedua, data dalam penelitian ini dikumpulkan 

1
Moleong, Lexy, J., MetodePenelitianKualitatif, (Bandung: RemadjaRosdakarya, 1989), h.30 
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melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen
2
. Fakta-fakta dikumpulkan 

secara lengkap, selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Penerapan rancangan penelitian ini dimulai dengan melakukan pengumpulan 

data di SMPN 1 Batanghari Lampung Timur. Menggunakan pendekatan deskriptif, 

karena datanya berupa ungkapan kata-kata dan tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti 

secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
3
 Jadi dalam 

penelitian ini peneliti berusaha meneliti tentang Implementasi supervisi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 

Batanghari Lampung Timur. 

 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah 

subyek dari mana data-data diperoleh
4
 Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti 

akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan 

                                                           
2 

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2001),h.155 
 

3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.303 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h.107 
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dalam penelitian. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong, menyatakan bahwa maksud dari 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati
5
. 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penelitian kualitatif disini memiliki dua tujuan 

yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, yang kedua menggambarkan dan 

menjelaskan
6
 

Pada hakekatnya sebuah penelitian adalah pencarian jawaban dari pertanyaan 

yang ingin diketahui jawabannya oleh peneliti. Selanjutnya hasil penelitian akan 

berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. 

Untuk menghasilkan jawaban tersebut dilakukan pengumpulan, pengolahan dan 

analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Dengan demikian dapat di 

katakan bahwa satu cirikhas penelitian adalah bahwa penelitian merupakan proses 

yang berjalan secara terus- menerus hal tersebut sesuai dengan kata aslinya dalam 

bahasa inggris yaitu research, yang berasal dari kata re dan search yang berarti 

pencarian kembali. 

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data primer (Primery Data) 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

                                                           
5
Moleong, Lexy, J, Op. cit, h. 60. 

6
 Ibid. 60. 
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dikumpulkan peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa opini subyek 

(orang) secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian. Peneliti dengan 

data primer dikumpulkan sesuai dengan yang di inginkan dalam penelitian, karena 

data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya 

dikurangi.
7
  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :  Kepala SMPN1 Batanghari 

Lampung Timur  Suroso, S.Pd, M.Si dan 2 orang guru Pendidikan Agama Islam: 

Drs. Hayumi, dan  Sri Elyati, S.PdI. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang di publikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.
8
   

Data ini masih berkaitan dengan masalah penelitian yakni data tentang profil 

SMPN 1 Batanghari Lampung Timur termasuk didalamnya adalah profil guru dan 

peserta didik. Data sekunder ini diperoleh dari Drs. Joko Mursito selaku waka 

kesiswaan SMPN 1 Batanghari Lampung Timur. 

 

                                                           
7
 Agus Salim (ed), Teori dan Paradikma Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 

2001),  h. 153. 
8
 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung : Angkasa, 

1982),  h. 80. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian ini, karena langkah utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. 

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.
9
  Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan oleh peneliti maka digunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki.
10

 Metode observasi ini dapat juga dilakukan 

dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blangko-blangko, 

sheclist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan observasi non partisipasif, yaitu dimana observer tidak ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang di observasi.
11

 

Maksudnya bahwa peneliti berperan sebagai pengamat penuh tidak ambil bagian 

dalam suasana atau aktivitas objek yang di observasi. 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi kegiatan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Objek observasi yang utama adalah 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15 
10

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian,  Petunjuk Praktisuntuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta:  Gadjah Mada University  Pers, 2004), h. 149 
11

Kartini Kartono, Op, Cit., h. 149 
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kemampuan guru dalam melaksanakan Proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di kelas. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksid tertentu. Percakapan dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interview) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.
12

 

Menurut Burhan Bungin wawancara dalam suatu penelitian bertujuan 

mengumpulhan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu kehidupan 

masyarakat serta pendirian-pendirian itu, merupakan suatu metode pembantu dari 

metode utama kuesioner.
13

 Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah 

wawancara mendalam yaitu ”temu muka berulang antara peneliti dan yang diteliti 

dalam rangka memahami pandangan yang diteliti mengenai hidupnya, 

pengalamanya, ataupun situasi sosial sebagaimana ungkapan dalam bahasanya 

sendiri.”
14

 

Teknik wawancara ini untuk mengambil data yang berkenaan dengan peran 

supervisi pengajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 1 Batanghari 

Lampung Timur. Data yang diharapkan adalah mengenai langkah-langkahdalam   

merencanakan evaluasi pengajaran, langkah-langkah dalam observasi kelas, 

                                                           
12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: RemadjaKarya, Cetakan 

Pertama, 1989), h. 148. 
13

Bahrun Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis keArah 

Ragam  Varian Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, September, 2001), h. 62 
14

MT. FilexSitorus, Op,Cit., h, 48 



64 

 

 

 

kegiatan pertemuan formal dan non formal serta tekhnis pelaksanaan dalam 

supervisi tutor sebaya. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah ”mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan”.
15

 

Metode ini digunakan untuk mengambil data tertulis terutama RPP 

Pendidikan Agama Islam untuk kemudian dianalisis mengenai ketepatan dan 

kesesuaian RPP dengan idealnya pembuatan RPP berdasarkan pedoman penilaian 

RPP buku yang dikeluarkan oleh Depdiknas RI. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil interviu, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.
16

 

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi 

data, display data, dan verivikasi serta mengambil kesimpulan.   

Mathew B.Miles dan AS. Michael Huberman (dalam Masri Singarimbun dan 

Sofian Efendi), melalui proses sebagai berikut: 

                                                           
15

HadariNawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjahmada, University 

Press, 1988), h. 133. 
16

Noeng Muhajir,  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), h.79 
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1) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul 

dan catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data  dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverivikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data 

dapat melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

2) Display (Penyajian Data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dalam pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

Penyajian data yang dipilih peneliti adalah dengan menggunakan tabel silang, 

cara ini dianggap lebih sistematis dan lebih mudah dalam pemahaman data. 

3) Verifikasi (Menarik Kesimpulan) yaitu peneliti berusaha mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

dan alur sebab akibat proposisi. Kesimpilan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung makna-makna yang muncul dan data yang di uji kebenaran, 

kekokohan dan kecocokanya yang merupakan validitasinya, sehingga akan 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaranya dan kegunaanya. Dalam 

pelaksanaanya kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pemilihan data-

data yang disusun pada tahap pentabulasian data dan penyajian data dalam 

bentuk tabel silang dan interprestasinya, singkatnya objek kesimpulan adalah 

mengacu pada data yang valid
17
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Masri Singaribuan dan sofian Efendi, Pengantar Metodologi Survey, (Jakarta: LP3ES, 

1989),  h. 45. 




