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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian yang penulis 

gunakan termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan latar alamiah atau 

pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Instrumennya adalah manusia, baik 

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain, menggunakan analisis data secara 

induktif. 

Penyusunan teori subtantif yang berasal dari data, mengumpulkan data 

deskriktif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka, lebih mementingkan proses 

daripada hasil, menghendaki adanya batas dalam penelitianya atas dasar fokus 

yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Menghendaki agar pengertian dan 

hasil analisis yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia dijadikan 

sumber data
1
 yang menghasilkan data deskiptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang yang prilaku yang diamati
2
 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah instrument kunci. Oleh 

karenanya peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sebagai 

bahan untuk bertanya dan menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti 

menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. 

                                                           
1
Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 

h. 26 
2
B. Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 3 
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Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna 

yang besembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data serta meneliti sejarah perkembangan.
3
 

 

B. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan 

keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan di lokasi penelitian.
4
 

Dengan pengambilan sumber data yang dipilih secara purposive sampling, maka 

sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut. Sehingga, 

sumber data primer tersebut dapat diklasifikasikan 2 (dua) kategori atau tingkatan, 

yaitu: 1) nara sumber inti adalah orang-orang yang sangat mengetahui kondisi 

obyek dan permasalahan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru), 2) 

nara sumber pendukung, yaitu orang-orang yang mengetahui keadaan dan ikut 

dalam lingkup wilayah organisasi yang diteliti (staff, orang tua murid). 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.
5
 Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, 

menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan 

lain-lain.
6
 

                                                           
3
Ibid, h. 42 

4
Ibid, h. 300 

5
Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 107  
6
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), h. 112 
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Sumber data menjelaskan tentang darimana diperolehnya data sifat dan 

yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang diminta keterangan tersebut 

adalah subyek/responden.  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah seorang kepala MTs al-

Hikmah Bandar Lampung, 3 orang wakil dan 31 orang guru MTs al-Hikmah 

sebagai sumber data primer. Pengambilan sumber data / informan yang dipilih 

secara purposive sampling, yaitu sumber data dipilih orang-orang yang dianggap 

sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang 

dalam masalah tersebut. Sedangkan data-data penunjang berupa data dokumentasi 

mengenai profil MTs al-Hikmah, struktur organisasi, data guru, data siswa 

merupakan data sekunder dalam penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: observasi, intervieuw dan 

dokumentasi. Untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data maka peneliti 

terlebih dahulu menyusun kisi-kisi intrumen penelitian. 

1. Metode Observasi. 

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, 

yakni memperhatikan sesuatu yang menggunakan mata. Di dalam pengertian 

psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatanperhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh 
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indera.
7
 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa observasi adalah 

pengamatan, menatap kejadian, gerak atau proses. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengamati langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data 

kepemimpinan kepala MTs al-Hikmah dan kinerja guru. 

 
2. Metode Interview / Wawancara 

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan si pewawancara. 

Adapun interview ada 3 jenis yakni interview bebas, interview terpimpin, 

dan interview bebas terpimpin.
8
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Dalam melaksanakan interview jenis ini, pewawancara membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan 

memperoleh data kepemimpinan kepala MTs al-Hikmah dan kinerja guru. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. metode pengumpulan 

data dengan mempelajari, menelaah, menggali, dan menyelidiki data yang sudah 

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

Cipta, 2002), h. 133 
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), h.135 
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disimpan berupa arsip-arsip yang telah didokumentasi.
9
 Peneliti gunakan metode 

ini karena mengingat biaya, waktu, dan tenaga yang terbatas. Berdasarkan 

pendapat diatas, penulis dalam memperoleh data yang dimaksud mengutip analisa 

data yang telah didokumentasikan di MTs al-Hikmah Bandar Lampung. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang Profil MTs al-Hikmah; data guru; 

Administrasi perlengkapan guru dalam pembelajaran; Arsip program kerja kepala 

sekolah dan sebagainya. 

D. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dalam studi ini terkumpul, maka tahap 

berikutnya adalah analisis data. Dalam mengolah dan mengalisis data dari hasil 

penelitian, peneliti menggunakan teknik deaskriptif kualitatif yang diperoleh dari 

hasil observasi, interview, dokumentasi. Proses analisis data dimulai dari 

mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Langkah berikutnya 

adalah menyeleksi kelengkapan data, data yang kurang lengkap digugurkan atau 

di lengkapi dengan substitusi. Kemudian masuk tabulasi (menggolongkan 

kategori jawaban, memberikan kode terhadap item-item).
10

 Tahap akhir dari 

analisis data ini adalah menyimpulkan. Adapun langkah-langkah yang diterapkan 

peneliti dalam menganalisa data yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan 

penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.  

 

 

                                                           
9
Ibid., h.161 

10
Nana Sujana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

1999), Cet. 5, h.77 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, 

pengabstraksian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus dan penting dalam penelitian. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya. Proses ini 

berlangsung dari awal sampai akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. 

Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bila ditarik yang disesuaikan 

dengan data-data yang relevan atau data yang cocok dengan tujuan pengambilan 

data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang 

disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. 

Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

3. Verifikasi atau menarik kesimpulan. 

Verifikasi merupakan satu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya dan kesesuaiannya 

sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara 

berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah terbentuk, 

kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap. 
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E. Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, penulis melakukan uji keabsahan data melalui 

triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu 

titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 

terhadap data yang telah ada. 

Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data 

yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.  

Triangulasi teknik, yaitu pengujian ini dilakukan dengan cara mngecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan 

melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang 

berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna 

memperoleh data yang dianggap benar. 

Triangulasi waktu, yaitu narasumber yang ditemui pada pertemuan awal 

dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian 

data yang lebih kredibel.
11

 

                                                           
 

11
Ibid. 




