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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara khusus tentang Implementasi 

Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 Tamansari  Kecamatan 

Gedongtataan. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini tergolong dalam kelompok penelitian deskriptif kualitatif, 

yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk 

membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
1
 Maka 

dalam konteks penelitian ini, fakta yang dimaksud adalah mengenai segala 

kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas Pendidikan agama Islam di 

SDN 4 Tamansari. 

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan perspektif fenomenologi, yaitu 

peneliti memahami dan menghayati supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan kinerja guru. Pendekatan fenomenologis, yaitu dengan 

meneliti fenomena atau tingkah laku yang dapat dilihat, sebagaimana perilaku 

mereka sehari-hari dan alasan rasional yang mendasarinya.
2
 Dengan pendekatan 

fenomenologis ini, peneliti berupaya memahami kebenaran empirik dari sistem 

                                                           
1
Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Lihat lebih 

lanjut dalam Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 63, 

bandingkan dengan Joseph A. Maxwell, Qualitative Research Design: an Interactive Approach 

(Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2005), second edition, vol. 41, p. 91-95 
2
Clive Erricker, “Pendekatan Fenomenologis”, dalam Peter Connolly (ed.), Aneka 

Pendekatan Agama, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 105-145  
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dan proses supervisi pendidikan agama Islam  dalam rangka menemukan bentuk 

sebab serta akibatnya yang muncul di permukaan dan yang masih tersembunyi 

yang berpengaruh terhadap kinerja guru pendidikan agama Islam. 

Secara metodologis diketahui bahwa penelitian kualitatif berakar pada 

latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan metode deduktif analitis data secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis 

keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian 

disepakati oleh subjek penelitian.
3
 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian yang mengarahkan tujuan penelitian pada usaha 

menemukan teori dan lebih mementingkan proses dari pada hasil dan memilih 

beberapa sampel untuk menulis sebuah keaslian data. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data data pokok 

ini diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara mengenai kegiatan 

                                                           
3
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (bandung: Mandar Maju, Cetakan  

Ke VIII, 1996) h. 32 
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supervise yang dilakukan oleh pengawas PAI dan kinerja guru dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Data ini diperoleh dari beberapa 

orang yang terlibat langsung dalam pelaksanan supervisi dan pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam di SDN 4 Tamansari. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan.
4
 Data sekunder merupakan data 

pendukung yang berfungsi utuk memperkuat data primer. Data ini masih 

berkaitan dengan masalah penelitian yakni data tentang profil sekolah, 

termasuk didalamya profil guru dan peserta didik.  

Berdasarkan keterangan di atas maka sumber data dari penelitian ini  yaitu  

Pengawas PAI Kecamatan Gedongtataan, dan dua orang guru PAI pada SDN 4 

Tamansari dimana salah satu dari dua orang guru PAI tersebut adalah juga Kepala 

Sekolah SDN 4 Tamansari. Penelitian ini juga mengambil sumber data sekunder 

yang berupa informasi dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

guna melihat pelaksanaan supervisi  pendidikan agama Islam dalam  

meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam  pada Sekolah Dasar di  

Kecamatan Gedongtataan. 

 

 

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), Cet. Ke 8, h. 137 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu 

kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 

penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), 

dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan 

teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.
5
 

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

wawancara, dokumentasi, dan observasi: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan catatan sesuatu objek dengan sitematika 

fenomena yang diselidiki.
6
 Metode observasi ini dapat juga dilakukan dengan  

rnenggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer tidak ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi. Maksudnya 

bahwa peneliti berperan sebagai pengamat penuh tidak ambil bagian dalam 

suasana atau aktivitas ojek yang diobservasi.  

Metode ini digunakan untuk mengobservasi kegiatan guru pendidikan 

agama Islam dala melaksanakan pembelajaran di kelas. Objek observasi yang 

utama adalah  kemampuan  guru  dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar di SDN 4 Tamansari kecamatan 

Gedongtataan. 

                                                           
5
https://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-

penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif, diakses tanggal 26 November 2015 
66

 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk peneliti pemula, 

(Yogyakarta : Gajahmada Univercity Perss, 2004) h. 149 

https://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif
https://rachmatul4212.wordpress.com/2013/01/28/teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun 

menggunakan telepon.
7
 

a. Wawancara Terstruktur 

Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai 

pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu 

seperti tape recorder, gambar, brosur dan amterial lain yang dapat membantu 

dalam wawancara. 

 

 

                                                           
7
Sugiyono.  Op. Cit., h. 138-140 
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b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data primer menggunakan 

metode wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan dengan cara membuat 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada orang-orang yang berkompeten dalam kegiatan supervise 

pendidikan agama Islam di SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan. Teknik 

wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

pelaksanaan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh pengawas PAI yaitu 

mengenai langkah-langkah dalam merencanakan evaluasi pengajaran, langkah-

langkah dalam observasi kelas, kegiatan pertemuan formal dan non formal, serta 

teknis pelaksanaan dalam supervisi. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah "mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah penelitian”.
8
 

Metode ini digunakan untuk mengambil data tertulis terutama RPP 

Pendidikan Agama Islam kelas IV untuk kemudian dianalisis mengenai ketepatan 

                                                           
8
Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1989), h. 149 



73 
 

dankesesuaian RPP dengan idealnya pembuatan RPP berdasarkan pedoman 

penilaian RPP baku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil interviw, observasi dan dokumentasi unhrk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan 

orang lain.
9
 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Proses analisa data 

kualitatif menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Masri 

Singarimbun dan Sofian Efendi), melalui proses sebagai berikut : 

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dan catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang mengorganisasikan, menggolongkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Cara yang 

dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi ketat, melalui ringkasan 

atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas 

dan sebagainya. 

2. Display (penyajian Data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik 

adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang 

valid. Penyajian data yang dipilih peneliti adalah dengan menggunakan 

tabel silang cara ini dianggap lebih sistematis dan lebih mudah dalam 

pematraman data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) yaitu peneliti berusaha mencari arti 

benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan diverifikasi 

selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dan data yang 

diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan 

                                                           
9
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuatitatif, (Yoryakarta : Rake Sarasin, l990) h- 
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validitasnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya 

dan kegiatannya. Dalam pelaksanaannya kesimpulan diperoleh dengan 

menggunakan pemilihan data-data yang disusun pada tahap pentabulasian 

data dan penyajian data dalam bentuk tabel silang dan interpretasinya 

singkatnya objek kesimpulan adalah mengacu pada data yang valid.
10

 

 

                                                           
10

Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, PengantarMetadologi survey, (Jakarta : LP3ES, 

1989), h.45 

 

 




