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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam

meningkatkan kinerja tenaga pendidik atau guru yang peneliti lakukan di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota Bandar Lampung ini menggunakan

pendekatan kualitatif sebab jenis penelitian ini tidak hanya ingin mengumpulan

data dari segi kualitasnya saja,  tetapi ingin juga memperoleh pemahaman yang

lebih mendalam. Penulis tidak menemukan sumber datanya atau nara sumber

secara kuantitatif menggunakan purvose sampling.

Purposif sampling disebut juga dengan sample bertujuan. Sample bertujuan

dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan atas adanya tujuan

tersebut.1 Pola tersebut lazim disebut  dengan creation baset sampling artinya

bahwa penggunaan sumber data atau nara sumber dianggap cukup manakala

informasi yang diperlukan sudah cukup memadai sehingga sering kali jumlah nara

sumber atau sumber data memungkinkan untuk selalu berkembang dan

bertambah.

Sifat penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu

pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan memakai

bentuk studi multi situs. Maksudnya dalam penelitian deskriftif kualitatif data

yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut mungkin

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan

1Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian Kuantitatif .(Bandung: Rineka Cipta, 1992), h.
104.
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memo, dan dokumen resmi lainya sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian

deskriftif kualitatif ini adalah ingin menggambarkan dan menginterprestasikan

objek sesuai apa adanya.2

B. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia.3 Karena itu untuk

menyimpulkan data secara koprehensif maka kehadiran peneliti di lapangan

sangat diutamakan karena mengumpulkan data dilakukan yang sebenarnya tanpa

dimanipulasi dibuat dan dipanjanglebarkan

Dalam penelitian  ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus

mengumpulkan data sehingga dapat dikatakan peneliti  bertindak sebagai

instrumen kunci. Peneliti dalam hal ini akan melakukan observasi, wawancara

dan mengambil dokumen.

3.  Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bandar

Lampung. Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki guru-guru yang variatif dengan latar

belakang pendidikan yang beragam.

Dengan demikian sesuai dengan fokus masalah penelitian yang telah

dikemukakan, objek dalam tesis ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota

Bandar Lampung yang berkenaan dengan Analisis Kepemimpinan kepala

madrasah dalam meningkatkan  kinerja guru.

2Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), h. 157.

3Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas. (Bandung: Rosda, 2007), h. 96.
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D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.4 Sumber data

diidentifikasikan menjadi 3 yaitu person, place dan paper.

a. Person yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa

jawaban lisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini personnnya adalah

kepala madrasah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota Bandar Lampung.

b. Place yaitu sumber data berupa tempat atau sumber data yang menyajikan

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, meliputi fasilitas gedung, kondisi

lokasi, kegiatan belajar-mengajar, kinerja, aktifitas dan sebagainya yang ada di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota Bandar Lampung.

c. Paper yaitu data berupa simbol atau sumber data yang menyajikan tanda-tanda

berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol dan lain-lain. Dalam penelitian ini

papernya adalah berupa benda-benda tertulis seperti: buku-buku, arsip, catatan-

catatan, dokumen yang ada di kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota

Bandar Lampung.

Tabel 1
Daftar Nama Sumber Data Penelitian

No Nama Asal Sekolah Jabatan

1 Hj. Munashiroh, S.Ag, MM
MIN 7 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah

2 Siti Hajar,S.Pd.I
MIN 7 Bandar

Lampung
Guru

3 Siti Rubayya, S.Pd.I
MIN 7 Bandar

Lampung
Guru

4 Parzon Su'i, S.Ag
MIN 8 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah

5 Nur Aisyah, S. Pd. I
MIN 8 Bandar

Lampung
Guru

6
Bambang Dwi Purnomo, S.
Ag

MIN 8 Bandar
Lampung

Guru

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), h. 102.
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7 Hj. Thintisnawati, S.Ag
MIN 12 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah

8 Hizbuddin Burmelli,S.Pd
MIN 12 Bandar

Lampung
Guru

9 Elqonita Maida Ahza
MIN 12 Bandar

Lampung
Guru

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Obsevasi Partisipan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

terhadap obyek penelitian. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa observasi

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan

menggunakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.5

Dengan demikian dapat difahami bahwa observasi merupakan suatu teknik

yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan memusatkan segenap

perhatian terhadap suatu obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indera.

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

observasi partisipan. Menurut Burhan Bungin Observasi partisipan adalah

pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan langsung

dengan hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan obyek.6

Dengan demikian peneliti melibatkan diri atau berinteraksi dengan kegiatan

yang dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara

sistematis dari data yang diperlukan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan

5Ibid., h. 128.
6Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif

.(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 146.
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data karena dengan teknik ini akan diperoleh informasi dan data tentang letak

geografis, keadaan madrasah, sarana dan prasarana, kondisi organisasi serta segala

aspek yang ada dalam lingkup Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Kota

Bandar Lampung.

Tabel 2
Pedoman Observasi

No Item MIN 7 MIN 8 MIN 12
1 Data Kepala Madrasah
2 Data Guru
3 Struktur Madrasah
4 Data Prestasi Guru
5 Data Absensi Guru

2) Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.7 Patton

sebagaimana dikutip Mantja mengemukakan bahwa tujuan wawancara adalah

untuk mendapatkan atau menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran orang

lain. Wawancara digunakan untuk menemukan sesuatu yang tidak mungkin

diperoleh melalui pengamatan secara langsung.8

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai

beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode penelitian lainnya.

Keunggulan tersebut sebagaimana diungkap oleh Sukardi berikut ini:

a. Penelitian memperoleh jawaban yang relatif tinggi dari responden.

b. Peneliti dapat membantu menjelasakan lebih, jika ternyata responden

mengalami kesulitan menjawab karena ketidak jelasan pertanyaan.

7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h. 135.

8W. Mantja. Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif Dan Manajemen Pendidikan (Malang:
Wineka Media, 2005), h. 57.
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c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan

mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan dalan

proses wawancara.

d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan

cara kuesioner maupun observasi. Informasi tersebut misalnya, jawaban yang

sifatnya pribadi dan bukan pendapat kelompok, atau informasi alternatif dari

suatu kejadian penting.9

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan

peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu dalam melakukan wawancara peneliti

tidak menggunakan guide tertentu, dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai

dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama

responden dalam hal ini kepala madrasah dan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se

Kota Bandar Lampung.

3) Dokumentasi

Data penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari manusia dan

perilakunya, walaupun data itu lebih banyak diperoleh dari sumber wawancara,

tetapi data tersebut juga dapat diperoleh dari sumber data yang bukan manusia dan

bersifat non interaktif.

Data non interaktif ini biasanya berupa dokumen/arsip. Dokumentasi berarti

catatan (bahan tertulis), surat bukti. Pada penelitian, dokumentasi digunakan

sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan serta meramalkan.

9Sukardi. Metodologi Penelitian Kualitatif: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi
Aksara,2004), h. 79.
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Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data

yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Se Kota Bandar Lampung.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.10

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.11

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan

kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang didapat

dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan secara rinci. Kemudian dalam

proses ini peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak

dikode, mana yang akan dihilangkan dan mana yang akan dipakai sebagai data

penelitian.12 Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

10Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2001) ,
h. 244.

11Matthew B. Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang
Metode-Metode Baru, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.). (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15.

12Suprayogo dan Thobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 194.
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gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data

selanjutnya.

2) Penyajian data

Penyajian data atau display data merupakan proses penyajian sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.13 Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah

peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian

secara akurat (valid).

3) Verifikasi data (conclusion drawing)

Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama

proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta

selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari

arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi.14 Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Analisis data interaktif model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip

Andi Prastowo dapat digambarkan pada bagan berikut:

13Mattew B. Miles dan Huberman, Analisis Data..., h. 17.
14Ibid., h. 19.
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Gambar 1
Analisis Data Interaktif Model15

G. Pengecekan Keabsahan data

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan data.

pemeriksaan data menganut teknik tertentu yang dipandang sesuai dengan model

penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif, ada berbagai model teknik pemeriksaan

keabsahan data, yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif,

pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan,

triangulasi, dan pengecekan sejawat.

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan

pengamatan secara teliti dan cermat,  serta berkesinambungan. Dengan cara

seperti ini maka kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara

15Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian
.(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 276.
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pasti dan sistematis. Untuk mendukung cara ini, peneliti banyak membaca

referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang

terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka diharapkan

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk

memeriksa data yang ditemukan itu benar/terpercaya atau tidak.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dengan teknik berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda.16

Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara

atau hasil akhir yang didapatkan dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan

sejawat.17 Dengan diskusi akan menghasilkan masukan dalam bentuk kritik, saran,

arahan, dan lain-lain sebagai bahan pertimbangan berharga bagi proses

pengumpulan data selanjutnya dan analisis data sementara serta analisis data

akhir.

16Ibid.,
17Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian

.(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 271.
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Moleong

seperti dikutip oleh Ahmad Tanzeh terdiri dari tahap pralapangan, tahap pekerjaan

lapangan, tahap analisa data, dan tahap pelaporan hasil penelitian.18

Dalam tahap pralapangan, peneliti melakukan persiapan yang terkait dengan

kegiatan penelitian, misalnya mengirim surat ijin ke tempat penelitian. Apabila

tahap pralapangan sudah berhasil dilaksanakan, peneliti melanjutkan ke tahap

berikutnya sampai pada tahap pelaporan penelitian tentang analisis kepemimpinan

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Se Kota Bandar Lampung.

18Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 170.


