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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan 

bersifat deskriptif. Yakni penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari 

fenomena objek yang diteliti dikomparasikan dengan teori yang ada. Penelitian 

kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya 

dan berinteraksi dengan mereka. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai dalam 

penelitian ini dengan alasan sebagai berikut: 1) lebih mudah berhadapan dengan 

kenyataan, 2) menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
1
 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postposotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
2
 

 

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, penelitian dapat dilakukan 

dengan berkomunikasi langsung dengan subjek yang diteliti serta dapat mengamati 

                                                 
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 
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2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9 
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sejak awal sampai akhir proses penelitian. Fakta atau data itulah yang nantinya 

diberi makna sesuai dengan teori-teori dengan fokus masalah yang diteliti. 

Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini memenuhi 

karakteristik penelitian kualitatif sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen 

dalam Sugiono. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah bukan merupakan 

eksperimen karena kondisi tersebut sudah ada dan sedang berlangsung. 

2) Peneliti melakukan penelitian mengenai peran keluarga dalam 

pembentukan karakter anak langsung ke sumber data. 

3) Penelitian lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulan oleh peneliti 

berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

4) Penelitian ini lebih menekankan kajiannya pada proses. Dalam hal ini 

yang dikaji adalah proses yang dilakukan keluarga dalam pembentukan 

karakter anak. 

5) Analisis data penelitian dilakukan secara induktif. Penelitian lebih 

menekankan pada makna (data dibalik yang teramati), sehingga dapat 

mengungkap data secara lebih mendalam.
3
 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya akan 

menggambarkan dan menceritakan kondisi sebagaiman yang sebenarnya terjadi di 

lapangan, tanpa membuat generalisasi. Di mana hasilnya dari penelitian ini hanya 

berlaku pada lokasi dan tempat penelitian ini saja, dan tidak berlaku pada tempat 

dan lokasi yang berbeda.  Penelitian ini akan melihat secara mendalam tentang atau 

menurut bahasa peneliti yaitu “memotret” bagaimana Kompetensi supervisi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru  di MIN 2 Tanggamus. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

deskriptif analisis tepatnya berupa studi kasus. Penelitian deskriptif menuturkan 

                                                 
3
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dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang 

terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang 

diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.
4
 

Kemudian Whirney juga menjelaskan, desain penelitian deskriptif adalah 

cara pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat.
5
 Sedangkan menurut 

Muhammad Natsir sendiri, metode penelitian deskriptif adalah meneliti untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga desain ini 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
6
 

Berdasarkan teori di atas, bahwa  penelitian ini menemukan gambaran 

tentang kondisi sebenarnya dari fenomena objek yang diteliti dengan 

menggunakan pendekatan  wawancara dan pengamatan sebagi metode pokok 

dalam pengumpulan data. Melalui metode ini penulis akan gunakan untuk: 

1. Mendiskripsikan fenomena yang ada, menganalisis dan mengambil generalisasi 

dari kondisi obyektif aktivitas supervisi kepala madrasah dalam upaya   

meningkatkan kinerja guru. 

2. Mendiskripsikan fenomena yang ada, menganalisis dan mengambil generalisasi 

dari kondisi obyektif mengenai kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

                                                 
4
 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 

89 
5
 Mohammad Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Cet. I, h. 63 

6
 Lexy. J Moleong, Op. Cit, h. 64 
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B. Sumber Data 

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau 

angka. Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan 

untuk menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolah yang dapat 

dipakai untuk suatu keperluan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa 

benda, gerak atau proses sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan 

sebagai subjek penelitian atau variabel penelitian.
7
 

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder. Menurut Winarno Surakhmat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“data primer artinya data yang dianggap sebagai data utama dalam penelitian 

yang sumbernya merupakan sumber primer yang diperoleh langsung dari 

responden. Sedangkan  data sekunder adalah data pelengkap yang berfungsi 

melengkapi data primer yang biasanya didapatkan dari data yang telah ada 

baik berupa dokumentasi baik itu buku, majalah, monografi, jurnal ilmiah 

yang tidak diterbitkan, artikel dari internet, surat kabar, dan lain-lain atau 

sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder 

digunakan sebagai bahan rujukan, pendukung, dan sebagai dasar yang 

                                                 
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
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106 

 

berguna untuk membantu menjelaskan peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja dan iklim organisasi sebagai sumber obyektif.
8
 

 

Jadi subjek merupakan sesuatu yang posisinya sangat penting, karena pada 

subjek itulah terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti.  

Adapun yang akan dijadikan subyek atau sumber data  dalam penelitian  ini adalah 

kepala sekolah dan dewan guru. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang kompetensi supervisi kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja  guru di MIN 2 Tanggamus. Berdasarkan uraian di 

atas, maka data-data yang dihasilkan dapat diklasifikasikan kedalam 2 kelompok 

data, yaitu 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber data berupa 

wawancara terhadap  kepala sekolah dan dewan guru atau juga dari hasil 

dokumentasi berupa arsip, dll. 

2. Data sekunder yaitu data yang  berasal dari hasil observasi, misalnya data 

mengenai keadaan geografis, dll.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode kualitatif menggunakan beberapa untuk pengumpulan data seperti 

transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen dan 

artefak lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian 

teks yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif 

                                                 
8
 Winarno Surakhmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 134 
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adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial 

dan institusional. Sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan maka, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan. Metode 

yang digunakan secara spesifik dalam penelitian ini adalah dengan analisis hasil 

wawancara baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, angket/kuisioner 

yang bersifat terbuka, dokumen dan observasi. Untuk mengumpulkan data dalam 

kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, 

sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Sumber data dan jenis data yang 

terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik. Selain 

itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan di sini seperti yang bersifat 

nonverbal.
9
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa cara pengumpulan 

data merupakan salah satu kegiatan utama yang harus diperhatikan dalam suatu 

penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dan objektif penulis menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara  untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.
10

 Dari 

pendapat di atas bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengambilan 

                                                 
9
 Lexy Moloeng, Op.cit, h. 241 
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data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap orang lain untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah metode bebas terpimpin 

yaitu “pewawancara  membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan tetapi cara 

bagaimana pertanyaan ini disajikan dan irama wawancara yang sekali 

diserahkan kepada kebijakan pewawancara”.
11

 

Jadi interview bebas terpimpin adalah alat pengumpul data dengan tanya 

jawab yang didalamnya terdapat unsur kebebasan (tidak terpimpin) namun juga 

terkontrol dan berfokus kepada persoalan yang akan diteliti. Dalam hal ini 

penulis menanyakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian sebagai informan. 

Atas dasar teori di atas tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pedoman wawancara   yang dilakukan kepada  kepala sekolah   

dan  dewan guru  MIN 2 Tanggamus  yang dijadikan subjek untuk 

mengumpukan data tentang Kompetensi supervisi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah “asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-

barang tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, notulen rapat, catatan 

harian, peraturan-peraturan dan sebagainya”.
12
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 Sutrisno Hadi, Op.cit. h. 207 
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Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, 

majalah, peraturan-peraturan, notulensi, catatan harian dan sebagainya. Sumber 

informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk informasi 

yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi. 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 

dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi 

terutama kegiatan yang berada di masyarakat itu sendiri dan didukung oleh 

sumber –sumber yang representatif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah 

suatu cara dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

mengumpulkan informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penelitian, melalui buku-buku catatan harian dan lain sebagainya. 

Adapun metode ini digunakan untuk mengetahui sejarah berdirinya 

sekolah, keadaan guru dan karyawan, struktur organisasi sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah serta denah letak madrasah. 

3. Observasi 

Observasi dapat diidentifikasikan sebagai pemilihan, pengubahan, 

pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan 
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dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
13

 Dalam pengertian 

spikologik, observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indera. 

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi adalah “suatu cara 

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung mengenai objek yang sedang 

diteliti dengan sistematis, metode ini biasanya diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti”.
14

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode observasi 

adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan 

pengamatan secara sistematis. Sedangkan Jorgensen dalam Mulyana 

mengemukakan bahwa : 

Metode pengamatan berperan serta dalam mendefinisikan berdasarkan 

tujuh ciri yaitu: minat khusus makna dan interaksi manusia berdasarkan 

perspektif orang-orang dalam atau anggota-anggota situasi atau keadaan 

tertentu, fondasi penelitian dan metodenya adalah lokatif dan kekinian 

kehidupan sehari-hari, bentuk teori dan penteorian yang menekankan 

interprestasi dan pemahaman eksistensi manusia, logika dan proses 

penelitian yang terbuka, luwes, oportunistik, dan menuntut redefinisi apa 

yang problematik, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi nyata 

eksistensi manusia, pendekatan dan rancangan yang mendalam, 

kualitatif, dan studi kasus, penerapan peran partisipan yang menuntut 

hubungan langsung dengan pribumi lapangan.
15

 

 

Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi 

sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman yang 
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 Seltiz, Wrightsman and SW Cook, Research Methods in Social Relation, (New York: Holt, 

1976), h. 352 
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 Sutrisno Hadi, Op.cit. h. 158  
15

 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 
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dilakukan dengan pengamatan langsung. Artinya observasi ini dilakukan untuk 

mengamati bagaimana cara kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di 

MIN 2 Tanggamus . 

D. Metode Analisis Data 

Proses selanjutnya sebagai kegiatan akhir dalam penelitian ini adalah 

analisa data yang dilakukan setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini 

terkumpul. Karena analisa data merupakan bagian terpenting dari sebuah 

penelitian, dimana pada fase inilah peneliti mengungkapkan berbagai temuan dari 

proses penelitian. 

 Bigdan dan Tylor dalam Moelang menyatakan bahwa analisis data adalah 

upaya mensistematisasikan dan memilih data yang telah diperoleh dan 

menfsirkannya.
16

 Proses analisis data dalam studi kasus meliputi mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, mengkode dan mengkategorikan yang bertujuan 

untuk menemukan tema dan merumuskan kerja yang akhirnya diangkat menjadi 

teori substantif. 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam 

penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 
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 Moelang, Op.cit., h. 76 
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Catatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang deskriptif, dan yang reflektif.
17

 Catatan 

deskriptif lebih menyajikan kejadian daripada ringkasan. Catatan reflektif lebih 

mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari peneliti. Lebih 

menampilkan komentar peneliti terhadap fenomena yang dihadapi. 

Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan 

usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu 

dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun 

dalam satuan-satuan dan kategorisasi dan langkah terakhir adalah menafsirkan dan 

atau memberikan makna terhadap data. 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

secara analitik yaitu mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana 

adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.  

Mengolah data adalah usaha yang konkrit untuk membuat data 

“berbicara”.
18

 Oleh karena itu data yang telah terkumpul perlu diolah seteliti 

mungkin sehingga konkrit. 

1. Pengolahan data 

Dalam pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyeleksi data yang 

terkumpul untuk mengetahui data yang sesuai tujuan penelitian yaitu data yang 

dapat diolah, dipisahkan dengan data yang tidak dapat diolah. Pengolahan data 
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 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 139 
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 Winarno Surachman, Op.cit., h. 109 
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ini dimaksudkan agar data hasil penelitian dapat mengungkap permasalah yang 

diteliti. Menurut Winarno Surakhmad bahwa mengolah adalah usaha konkrit 

untuk membuat data itu “berbicara”.
19

 Langkah-langkah dalam pengolahan data 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Menyeleksi Data 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan data (editing) untuk mendapatkan 

dan menyesuaikan data terkumpul sesuai dengan karakteristik tujuan 

penelitian. 

b) Mengklasifikasi Data 

Pada tahap klasifikasi data penulis mengelompokkan berdasarkan 

pada: tujuan penelitian yang telah disesuaikan dengan pertanyaan penelitian, 

seperti terangkum dalam pedoman wawancara. Klasifikasi data adalah: “Data 

mula-mula disusun ke dalam beberapa kategori menurut kriteria yang timbul 

secara logis daripada masalah yang akan dipecahkan”. 

c) Menyimpulkan Hasil 

Dalam menyimpulkan hasil, penulis menggunakan latar belakang dari 

data yang terkumpul kemudian disusun setelah melalui analisa dan 

menghubungkannya dengan teori-teori yang terkumpul. 

d) Mengumpulkan Hasil 

Sebagai bahan akhir, penulis menggunakan kelaziman-kelaziman 

ilmiah atau pola standar komunikasi tertulis dalam penyusunan laporan 
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(dimulai dari penjelasan hingga kesimpulan) mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan maksud yang tertera dalam tujuan penelitian. 

2. Analisis Data 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam peneltitian yaitu 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, maka peneliti mengadakan 

pengturan, pengurutan, pengelompokan dan penganalisaan setelah data 

terkumpul. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

diperoleh dari sumber data. Setelah dipelajari langkah berikutnya adalah 

membuat reduksi data yakni membuat abstraksi. Setelah itu data yang diperoleh 

kemudian di interpresikan sesuai dengan apa adanya untuk difahami dan 

digunakan dalam menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 

 

 




