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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yaitu 

suatu penelitian lapangan yang mengadakan telaah tentang manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah dalam upaya peningkatan profesionalisme dan 

kinerja guru yang ada di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara 

Lampung Timu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
1
 Karena 

penelitian ini berusaha memahami dan memaknai fenomena kegiatan manajemen 

dalam upaya peningkatan profesonalisme dan kinerja guru-guru yang ada di MA 

Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur. 

B. Sumber Data  

Keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung 

Timur di mana data yang dihasilkan merupakan data primer. Sementara data 

skunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel, majalah, jurnal, buku-

buku yang terkait dengan tema yang dikaji. Yang dijadikan subyek sekaligus 

responden dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan wakilnya, guru-guru, 

tenaga administrasi kependidikan, peserta didik, dan informan lain yang kira 

diperlukan dalam penelitian   ini. Pemilihan subyek ini pada ketentuan sebagai 

berikut: Pertama memilih unit subyek penelitian berdasarkan hasil identifikasi 

                                                           
1 Moleong, Melodologi Penelitian Kuantitarif  Bandung : Rosda Karya, 1998), hlm. 9 



66 
 

awal dengan tehnik showball sampling (bola salju), Kedua, penentuan informan 

dalam rangka pemfokusan unit subyek penelitian dengan mempertimbangkan 

kemungkinan informasi yang diperoleh. 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif mengandalkan manusia untuk mengumpulkan data. 

Karena instrumen yang baik untuk menarik makna secara naturalistik adalah 

peneliti sendiri. Jika dalam penelitian ini peneliti sebagai alat pengumpul data, 

memungkinkan peneliti lebih fleksibel, responsif, adaptif, dan dinamis kritis 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Sesuai dengan jenis dan data 

yang akan dihimpun, dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Metode dept interview atau wawancara mendalam ditempatkan sebagai 

metode utama, karena antara peneliti dengan responden tidak saling mengenal.
2
 

Teknik penyampaian pertanyaan dilakukan dengan bebas terpimpin, karena untuk 

mendapatkan data yang lebih luas dan mendalam. Peneliti juga menggunakan 

pedoman wawancara sehingga wawancara tetap terfokus dan terarah sesuai 

dengan kajian yang dibahas. Yang menjadi responden wawancara adalah kepala 

madrasah dan wakilnya, guru-guru, tenaga administrasi kependidikan, peserta 

didik, dan informan lain yang kira perlukan dalam penelitian ini. Kisi-kisi yang 

menjadi instrumen wawancara daiam penelitian ini terlampir. 

                                                           
2
 Sudjarwo, MetodologiPenelitian Sosial, (Bandung : Mandar Mau, 2001), h. 75 
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Hal-hal yang diwawancarakan adalah mengenai kegiatan manajemen 

kepala sekolah yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru. Selain itu juga 

mengenai kinerja guru yang berkaitan dengan manajemen kepala madrasah. 

Wawancara ini ditujukan kepada kepala MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja 

Raman  Utara Lampung Timur dan pejabat lain (wakil dan  pajabat bagian 

adminsitrasi) menggunakan kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut:  

       1. Rencana apa yang bapak ingin lakukan untuk meningkatkan kinerja guru secara 

umum dan khususnya dalan hal pembelajaran?; 

       2. Bagaimana pelaksanaan dari rencana yang bapak buat dalam peningkatan 

kinerja guru?; 

       3. Hal-hal apa saja yang Bapak lakukan untuk membina guru supaya 

meningkatkan kinerjaya dalam pembeIajaran?; 

        4 Bagaimana Bapak melakukan koordinasi terhadap guru-guru supaya mereka 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik?; 

            Bagaimana Bapak melakukan pengawasan terhadap kinerja guru?; 

       5. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam upaya meningaktjkan kinerja guru 

dalam pembelajran?; 

       6. Bagaimana pendapat/penilaian bapak terhadap kinerja guru dalam 

pembelajaran, baik dari sisi kekurangan maupun kelebihannya?; 

       7. Bagaimana dengan kesejahteraan para guru di sini, selain dari gaji?;        
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Sedangkan kisi-kisi pertanyaan untuk Guru dan sebagian siswa untuk 

menggali kinerja guru adalah sebagai berikut; 

Kisi-kisi  Pedoman Wawancara Tentang Kinerja Guru. Indikator pertanyaan 

adalah: 

1.  Minat  (menyenangi) terhadap mata pelajaran yang ajarkan dan Senang dan; 

2. antusias untuk mempelajari terhadap mata pelajaran-mata mata pelajaran 

yang diajarkan; 

3. Menyesuaikan pembelajaran yang Bapak/Ibu sajikan dengan 

kepustakaan/kemajuan iptek yang paling mutakhir; 

4. Dalam menyiapkan pembelajaran berkonsultasi dengan sejawat yang 

Bapak/Ibu anggap dapat memperkaya pengetahuan; 

5. Menyusun kegiatan remedial untuk perbaikan prestasi siswa 

6. Menyusun program pembelajaran untuk tiap semester?; 

7. Menyusun silabi atau pengayaan silabi yang ada; 

8. Memilih dan meperkaya buku pegangan serta kepustakaan; 

9. Menyusun Satuan pelajaran/RPP tiap penemuan pembelajaran; 

10. Merancan g tu gas terstruktur; 

11. Menerapkan metode, media/alat, dan prosedur evaluasi dalam RPP; 

12. Menggunakan metode/strategi pembelajaran secasra bervariasi; 

13. Mengetahui kemampuan awal dari siswa untuk materi yang akan diberikan; 

14. Menepati jadwal mengajar yang sudah ditetapkan dengan teratur sepanjang 

semester; 

15. Menjelaskan materi dan bertanya sejauh mana materi diserap oleh siswa; 
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16. Mengaitkan akhir penyajian materi yang lalu dengan permulaan materi 

pembelajaran berikutnya; 

17. Mengakhiri pembelajaran dengan menggambarkan/memberitahu isi sajian 

materiyang akan datang; 

18. Sistem evaluasi yang digunakan apa saja; 

19. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru 

di madrasah; 

20. Dukungan apa saja yang didapat dalam melaksanakan tugas sebagai guru di 

madrasah; 

21. Bagaimana kinerja Bapak/Ibu guru secara keseluruhan dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari di madrasah; 

2. Metode Observasi 

 Penelitian terhadap suatu objek yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara langsung tampa menggunakan alat yang khusus. Jadi peneliti 

dalam kasus ini hanya mengamati dan mencatat sesuatu yang diperlukan pada 

saat pristiwa tejadi.
3
 Yang terutama digunakan untuk mengamati secara 

langsung bentuk aktual dari aktivitas upaya peningkatan prestasi kerja guru, 

aktivitas pengawasan kinerja guru, dan lainnya yang berkaitan. Kisi-kisi yang 

menjadi instrumen observasi terhadap kinerja guru dalam penelitian ini 

terlampir. 

3. Metode Dokumentasi 

                                                           
3 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 1992), h. 70 
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    Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan subjek penelitian yang bersumber dari berbagai dokumentasi baik 

berupa buku-buku, profil, surat keputusan, kebijakan-kebijakan yang dapat 

berupa peraturan atau surat edaran, dan referensi lain yang dapat melengkapi 

tentang objek penelitian. 

D. Pengolahan dan Analisa Data 

              Pengolahan dan analisa data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan 

sejak awal penelitian secara kontinyu dan proses pengolahan dan analisa dalam 

penelitian ini akan mencapai titik puncak setelah data dikukuhkan 

kebenarannya. Penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
4
 

Pengumpulan data kualitatifdilakukan dengan multi sumber bukti, yaitu 

triangulasi. Triangulasi data digunakan untuk melihat bahwa data yang ada itu 

valid. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

data-data lapangan. Reduksi data ini muncul terus menerus selama penelitian 

ini berlangsung. Setelah terkumpul data-data yang diperlukan, selanjutnya 

data-data tersebut diseleksi, diklasifikasikan, dan dikatagorisasi berdasarkan 

kelompok masalah yang telah ditentukan untuk kemudian dianalisis dengan 

teknik deskriptif analisis, yaitu penyususnan data yang telah dikumpulkan 

kemudian dijelaskan dan selanjutnya dianalisis. Analisis disini menggunakan 

analisis non statistika dimaksudkan supaya data yang diolah sesuai dengan data 

                                                           
4 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2003), h. 192. 
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kualitatif, analisis ini tidak dilakukan dengan cara perhitungan statistik 

Kegiatan analisis ini dilakukan untuk mcmbaca yang telah diolah.
5
 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Hermawan Warsito, Op. Cit, h. 87 

 




