
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan

metode penelitian 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 peran kepemimpinan

kepala madrasah sebagai administrator, supervisor, dan motivator dalam

meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung Utara yang hasilnya

1 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 164

2 Ibid., h. 179
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36
4 Ibid., h.  36-37
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kemudian dideskripsikan secara analitik sehingga diperoleh kesimpulan sebagai

hasil penelitian.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini disusun agar pelaksanaannya

terarah dan sistemastis. Menurut Moleong, ada empat tahapan dalam prosedur

pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut5:

1) Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek

sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan

penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data

dan informasi tentang peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai

administrator, supervisor, dan motivator dan kedisiplinan guru di MTs

Negeri 1 Lampung Utara. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi

ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung

penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan

penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan

dalam melakukan penelitian. Tahap pra lapangan dilakukan peneliti

selama bulan November – Desember 2016.

5 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off
set, 2006), h. 127 – 148
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2) Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam

rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama bulan Februari -

Maret 2017.

3) Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti

dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif

sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang

diperbandingkan dengan teori kepustakaan. Tahap analisis data dilakukan

selama bulan Maret – April 2017.

4) Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan

dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan selama bulan Februari -

April 2017.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Lampung Utara yang

beralamatkan di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak Kelurahan Tanjung Aman

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Adapun pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017

tepatnya di bulan Februari – April 2017.
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C. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan

kuantitatif:

a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal

bukan dalam bentuk angka.6 Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu

gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat

berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi,

keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana,

gambaran kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator,

supervisor, dan motivator dan kedisiplinan guru.

b. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung

secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.7 Dalam hal ini data

kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah guru, siswa dan karyawan,

dan jumlah sarana dan prasarana.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat

diperoleh.8 Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti

(atau petugasnya) dari sumber pertamanya.9 Adapun yang menjadi sumber

6 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996),
h. 2

7 Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 129
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data primer dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan wakil-

wakilnya, guru dan siswa di MTs Negeri 1 Lampung Utara.

b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti

sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder adalah data yang

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder data yang dibutuhkan

yang diperoleh dari literatur, jurnal, majalah, koran, dll atau data-data yang

berhubungan dengan penelitian.10 Atau data yang berasal dari orang-orang

kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung

pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data

yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian

tersebut.11 Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sejumlah buku-

buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini, 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.12 Sedangkan yang dimaksud snowball

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit,

lama-lama menjadi besar.13 Dasar pertimbangan digunakannya teknik snowball

sampling ini adalah karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap akan

9 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 93
10M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Kencana

Group, 2005), h.122
11 Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 160
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 300
13 Ibid.
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lebih representatif14 baik ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam

pegembangan data.15

Pengambil 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.

Penentuan sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses
enkulturasi16, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga
dihayatinya.

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti.

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

d. Mereka yang tdak cenderung menyampaikan informasi hasil
“kemasannya” sendiri.

e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau
narasumber.17

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

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

tentang peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator, supervisor,

14 Dikatakan representatif, karena dalam penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang
realitas social yang bersifat unik, kompleks, dan ganda.

15 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian
Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan, (Cipayung, Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), h. 81

16 Enkulturasi yaitu subjek yang telah cukup lama dan intensif “menyatu” degan suatu
kegiatan atau ‘medan aktivitas” yang menjadi sasaran penelitian.

17 Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang: YA3,
1990), h. 59-60
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dan motivator dalam meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung

Utara, di antaranya adalah Kepala madrasah serta wakil-wakilnya, guru

Pendidikan Agama Islam dan siswa.

D. Teknik dan Prosedur 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 tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.18

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala

madrasah dan wakilnya, guru Pendidikan Agama Islam dan siswa, ingin

mengetahui tentang peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator,

supervisor, dan motivator dalam meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri

1 Lampung Utara .

2. Observasi Partisipatif

Observasi adalah ”penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.”19

Sedangkan yang dimaksud dengan observasi partisipatif adalah ”peneliti terlibat

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

18 Jamal Ma’mur Asmani, Tuntuan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan,
(Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 122

19 Sofian Efendi dan Chris Manning, Prinsip-Prinsip Analisa Dara: Metode Penelitian
Survey, (Jakarta: Tema Baru, 1999), h. 91
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sebagai sumebr data penelitian.”20 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.21 Observasi partisipan dalam penelitian ini

menggunakan jenis 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.”22 Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan

pengamatan secara langsung tentang peran kepemimpinan kepala madrasah

sebagai administrator, supervisor, dan motivator dalam meningkatkan

kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung Utara .

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.”23 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.

20 Sugiyono, Op. Cit., h. 310
21 Ibid.
22 Ibid., h. 312
23 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 188
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E. Prosedur Analisis Data

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

dikembangkan pola hubungan tertentu.24 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.25

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka dalam penelitian ini pada

tahap awal setelah diadakan pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan

24 Sugiyono, Op. Cit., h. 335
25 Ibid., h. 345
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berbagai sumber data yang dianggap mengetahui tentang peran kepemimpinan

kepala madrasah sebagai administrator, supervisor, dan motivator dalam

meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung Utara. 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, kemudian disajikan dalam bentuk naratif atau dideskriptifkan secara

gamblang gambaran yang sebenarnya yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu

tentang peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator, supervisor,

dan motivator dalam meningkatkan kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung

Utara. 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.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan

triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
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sebagai pembanding terhadap data itu.26

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi

dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.27

Sedangkan menurut Sugiyono triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber.28 Untuk itu keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil

wawancara.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang

dikatakan secara pribadi.

Tujuan ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui alasan-

alasan apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut (jika ada perbedaan)

bukan titik temu atau kesamaannya sehingga dapat sehingga dapat dimengerti dan

dapat mendukung validitas data.

26 Moleong, Op. Cit., h. 178
27 Ibid., h. 29
28 Sugiyono, Op. Cit., h. 373




