
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan keginaan tertentu.1 Maka dalam penelitian

ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian deskriptif kualitatif dimana

pengertian metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai

instrument kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.2

Menurut Bogdan, rancangan penelitian kualitatif diibaratkan seperti

orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tepat yang akan dituju, tetapi belum tentu

tahu pasti apa yang ditempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek, dengan

cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat

objek serta aktifitas orang yang ada disekelilingnya, melakukan wawancara dan

sebagainya.3

Alasan mengapa penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu karena

penelitian kualitatif bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang

sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus menghasilkan informasi-

informasi yang bermakna. Setelah penelitian memasuki objek penelitian atau

sering disebut sebagai situasi social ( yang terdiri atas tempat, actor/pelaku/orang-

1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D, (Alfabeta, Cetakan Ke 1
Bandung : 2011). h 2

2 Ibid, h. 9
3 Ibid, h. 19
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orang, dan aktivitas), peneliti berfikir apa yang akan ditannyakan, (1). Setelah

berfikir sehingga menemukan apa yang akan ditanyakan, maka peneliti

selanjutnya bertanya pada orang – orang yang dijumpai pada tempat tersebut, (2).

Setelah pertanyaan diberi jawaban, peneliti akan menganalisis apakah pertanyaan

yang diberikan itu betul atau tidak, (3). Kalau jawaban atas pertanyaan dirasakan

betul, maka dibutuhkan kesimpulan, (4). Kembali kepada kesimpulan yang

dibuat.4

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (Field

Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

lokasi atau lapangan.5 Sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian

deskriptif kualitatis, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi lapangan

apa adanya di Madrasah Aliyah Darul Rahman Lampung Timur.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang

menggambarkan fenomena atai populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari

subjek yang berupa individu, organisasional atau prespektif yang lain. Adapun

tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yag

diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada.

Menurut Bogdad dan Taylor dalam buku Lexy J. Moleong.,

Mendefinisikan penelitian kualitatif  “ sebagai prosedur penelitian yang

4 Ibid, h. 20 – 21
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek, ( Jakarta, Rineka

Cipta, 2013), Cet. Ke.10. h. 56
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menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan orang –

orang atau pelaku yang dapat diamati”.6

Dalam penelitian ini, akan digambarkan tentang Kepemimpinan kepala

Sekolah dalam Pendidikan Karakter yang berfokus pada Implementasinya di

Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah “ sabyek darimana data diperoleh dan akan dijadikan

sebagai sumber utama”. 7sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer, yaitu “ suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya.8

Kaitan dengan penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari

Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung

Timur untuk mengetahui tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam

pembahasan Kemampuan dalam proses Mempengaruhi, Kemampuan dalam

proses Membimbing, Kemampuan dalam proses Mengkoordinir,

Kemampuan dalam proses Menggerakkan orang lain melalui

wawancara/interview dan observasi.

2. Data Sekunder yaitu “ data yang diperoleh secara tidak langsung dengan

yang aslinya”.9

6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya,
2002), h.11

7 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h.127
8 Louis Gootshalk, UnderstandingHistory a Primer Of Historical Method, (Jakarta : UI

Press, 2002), Penerjemah Nugroho Noto Susanto, h. 32
9 Ibid, h.95
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Kaitannya dengan penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari

seluruh pendidik yang berjumlah 15 orang di Madrasah Aliyah Ma’arif 04

Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur untuk memperkuat data dari

sumber primer yaitu mengetahui tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah

dalam segi Kemampuan dalam proses Mempengaruhi, Kemampuan dalam

proses Membimbing, Kemampuan dalam proses Mengkoordinir,

Kemampuan dalam proses Menggerakkan orang lain.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Metode Observasi

Oservasi sebagai tekhnik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik

bila dibandingkan dengan tekhnik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.10 Observasi adalah

penelitian yang dilakukan dengan cara partisipan maupun non

partisipapan.11 Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data dengan

terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap obyek yang diteliti.

Pengamatan juga disebut peneliti lapangan. Berdasarkan penjelasan

tersebut penulis dapat memahami bahwa observasi adalah suatu cara

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan yang menjadi

obyek penelitian.

10 Sugito http://sugisthewae.wordpress.com/2016/11/15/pengertian-populasi-dan-sampel-
dalampenelitian/april.2016.01.22

11 S. Margono, metode penelitian pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm.145.
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Dalam observasi ini menggunakan observasi non partisipan dimana

penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang

diteliti.

Metode ini digunakan untuk mengobservasi tentang Kepemimpinan

Kepala madrasah Kemampuan dalam proses Mempengaruhi, Membimbing,

Mengkoordinir, Menggerakkan orang lain.

b. Metode Interview

Metode interview adalah “suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka

yang lain dan mendengarkandengan telingnya sendiri”.12 Pendapat lain

menyatakan bahwa interview adalah “ suatu percakapan yang diarahkan

kepada suatu masalah tertentu, dan inimerupakan Tanya jawab dengan

menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan secar

fisik, interview sama dengan bincang-bincang”.13

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa metode interview

merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan

mengadakan kamunikasi langsung antara dua orang atau lebih serta

dilakukan secara lisan.

Bila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaanya, maka interview dapat

dibagi atas tiga :

a) Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-
pokok masalah yang diteliti.

12 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Alumni, cet.ke – V,
2006), h. 171

13 Ibid, h. 71
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b) Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana
interviewtidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok
dari focus penelitian dan interviewer.

c) Interview bebas terimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara
hanya membuat pokok-pokok maslah yang akan diteliti, selanjutnya
dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.14

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan

jenis interview bebas terpimpin, sebagaimana pendapat yang menyatakan

bahwa “ dalam interview terpimpin penginterview menyiapkan krangka-

krangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan itu

diajukan sama sekali diserahkan kepada interviewer dan tidak ada campur

tangan pihak lain.15

Metode ini digunakan untuk mewawancarai kepala madrasah

berkenaan dengan kepemimpinan Kepala Madrasah Kemampuan dalam

proses Mempengaruhi, Membimbing, Mengkoordinir, Menggerakkan

orang lain dan mengetahui kondisi obyektif Madrasah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara

mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.16

Jadi metode dokumentasi merupakan salah satu cara untuk

menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan,

14 Cholid Narbuko dan abu ahmad, Metodologi penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.
83-85

15 Sutrisno Hadi, Methology Risearch, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, Edisi Revisi
ke- V, 2001), Jilid I, h. 141 - 142

16 Suharsimi Aikunto, Op. Cit. h. 202
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dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi

tertentu.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang

berkaitan tentang keadaan objektif Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman

Sukaraja Lampung Timur, seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur

organisasi, keadaan peserta didik, keadaan guru, keadaan sarana dan

prasarana dan lain-lain.

D. Metode Analisa Data

Analisis data adalah “proses meyusun, mengkategorikan data, mencari

pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya”.17

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif yaitu “ analisis

data yang menekankan pada makna, penalaran, definisi  suatu situasi tertentu

(dalam konteks terterntu) serta menggambarkan apa adanya mengenai prilaku

obyek yang sedang diteliti”.18

Adapun langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi  Data

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemilihan,

pemusatan perhatian, transformasi data yang muncul catatan di lapangan

yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data

17 S. Nasution, Metode Penelitian Dasar, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001) h. 72
18 Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rusdakarya,

2002), h. 4
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selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep,

kategori atau temu tertentu”.19

Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau

pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan divarifikasi.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup

mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya

secara lebih utuh. Display data dapat terbentuk bentuk uraian naratif,

bagan, diagram alur dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk  lain”.20

Dalam kaitan ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga

menjadi informasi yang memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan

dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk

memaknai yang sebenarya terjadi dan apa yang perlu ditinjaklanjuti.

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari

atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab

akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

19 Imam Suprayogi  dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 193

20 Burhan Bungin, Analisis Data Pnelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan
Metodologis ke Arah  Penguasaan Model Aplikas, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70
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Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan pendekatan

berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau

peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.21

E. Uji Keabsahan Data

Dalam menguji tingkat kabsahan data, digunakan teknik kredibiltas

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Adapun langkah-

langkah maam-macam keabsahan data yang digunakan dalam penelitian

kualitatif adalah sebagai beriut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan,

melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah melakukan pengamatan secara lebih

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data

dan uraian peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, penelitian dapat

21 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psiologi UGM,
Jilid  II, Edsi IV, 2003), h. 43
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memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang

diamati.

c. Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu. Data yang diperoleh dai beberapa sumber tersebut dideskripsikan,

dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (member chek) untuk

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Tringulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid

sehingga lebih kredibel.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data

yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang intraksi

manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu di dukung oleh foto-foto.

Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (camera,

handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung

krediblitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.22

22 Sugiono, Op. Cit, h. 236
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunaakan triangulasi sumber, sebagai

penekanan dari sumber yang di dapatkan pada sumber primer kepada sumber

sekunder.


