
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memaparkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi tertentu.
1
 Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan 

instrumen kunci.
2
 Pendapat lainnya menjelaskan penelitian kualitatif adalah 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.
3
 Margono menambahkan 

bahwa dalam penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan lebih bersifat deskriptif-

analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara 

sistematik/menyeluruh dan sistematis.
4
  

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini 

akan memaparkan secara faktual dan akurat tentang implementasi manajemen 

pengembangan profesionalitas guru dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan hambatan dalam mengimplemnetasikannya.  
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B. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive dan 

bersifat snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang peneliti harapkan.
5
 Sedangkan yang dimaksud snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar.
6
 Dasar pertimbangan digunakannya teknik snowball sampling ini 

adalah karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap akan lebih representatif
7
 

baik ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam pegembangan data.
8
  

Pengambilan sumber data yang dipilih secara purposive dan bersifat snowball 

sampling, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut 

dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena dengan sumber data yang sedikit itu 

apabila belum dapat memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi 

yang dapat digunakan sumber data. Berdasarkan teknik snowball sampling maka 

jumlah sumber data tidak dapat ditentukan pada awal penelitian, baru kemudian 

setelah akhir penelitian diketahui jumlah sumber data. 

 

                                                 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 300300 
6
 Ibid. 

7
 Dikatakan representatif, karena dalam penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang 

realitas social yang bersifat unik, kompleks, dan ganda. 
8
 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian 

Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan, (Cipayung, Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), h. 81 



62 

 

Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi
9
, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 

4. Mereka yang tdak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber.
10

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, sehubungan dengan penelitian ini, 

maka yang dijadikan sumber data adalah orang-orang yang dianggap mengetahui 

tentang implementasi manajemen pengembangan profesionalitas guru dalam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan 

hambatan dalam mengimplemnetasikannya, seperti: kepala madrasah, wakil kepala 

madrasah, dan guru.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan secara mendalam, maksudnya proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancari, dengan atau 
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tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
11

 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala 

madrasah dan wakilnya, guru  dan siswa, ingin mengetahui  tentang implementasi 

manajemen pengembangan profesionalitas guru dalam meningkatkan efektifitas 

pembelajaran di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan hambatan dalam 

mengimplemnetasikannya. 

 

2. Observasi Partisipatif 

 Observasi adalah ”penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.”
12

 

Sedangkan yang dimaksud dengan observasi partisipatif adalah ”peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumebr data penelitian.”
13

 Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data melalui 

observasi partisipatif, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.  

 Menurut Sugiyono, dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku tanpak.
14

 Observasi partisipan dalam penelitian ini menggunakan jenis 
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partisipasi moderat, yaitu ”dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti 

menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam pengumpulan data ikut 

observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya.”
15

 

 Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung 

tentang implementasi manajemen pengembangan profesionalitas guru dalam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan 

hambatan dalam mengimplemnetasikannya. 

 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah ”penelitian menyelidiki benda-benda tertulis dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip buku, surat 

kabar, majalah, prestasi, leger, agenda, dan sebagainya.”
16

  

  Sehubungan dengan penelitian ini, maka dokumen yang digunakan yaitu 

dokumen tentang sejarah berdirinya madrasah, data guru dan siswa, sarana 

pembelajaran, kurikulum, dan data lainnya yang diperlukan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
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dikembangkan pola hubungan tertentu.
17

 Adapun langkah-langkah penelitian 

kualitatif dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Reduksi data 

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik yang kemudian diberikan penjelasan yang bersifat naratif. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Akan tetapi bila 

kesimpulan tersebut telah didukung oleh bukti-bukti  yang valid dan konsisten, 

maka berarti kesimpulan tersebut telah kredibel.
18

 

 Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka dalam penelitian ini pada tahap 

awal setelah diadakan pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan berbagai 

sumber data yang dianggap mengetahui tentang implementasi manajemen 
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pengembangan profesionalitas guru dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan hambatan dalam mengimplemnetasikannya. 

Selain itu dikumpulkan pula hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh sesuai 

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.  

 Data yang telah terkumpul dan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti, kemudia disajikan dalam bentuk naratif atau dideskriptifkan secara gamblang 

gambaran yang sebenarnya yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu tentang 

implementasi manajemen pengembangan profesionalitas guru dalam meningkatkan 

efektifitas pembelajaran di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan hambatan dalam 

mengimplemnetasikannya. Penyajian data tersebut diurutkan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

 Data-data yang disajikan tersebut baik dari hasil wawancara, observasi 

maupun dokumentasi, kemudian disimpulkan menjadi suatu penemuan baru yang 

merupakan hasil akhir dari penelitian ini. 

 

 


