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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode

penelitian.1 Metode penelitian mengandung prosedur dan cara melaksanakan

verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah

penelitian, peranan metodologi penelitian dalam upaya menghimpun data yang

diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, “metodologi penelitian akan

memberikan petunjuk bagaimana penelitian dilaksanakan”.2

Dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian

kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mengungkapkan fenomena-fenomena

tertentu dengan sudut pandang apa yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang tidak melibatkan secara langsung peneliti untuk merubah keadaan

atau fenomena dilapangan sesuai dengan yang seharusnya seperti penelitian action

research. Menurut Bogdan dan Taylor, bahwa: “Penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.3

1Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 6
2Nana Sudjana dan Ibrahim. Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru,

1989), h. 16
3Lexy J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2000),

h. 3
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena

tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian,

jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data, bukan

untuk mengukur data yang diperoleh.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai informasi

kualitatif tentang pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah di MTsN 1

Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Konawe Selatan. Lokasi penelitian

ini dipilih atas pertimbangan kemudahan peneliti dalam mengumpulkan informasi

atau data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari

bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2016 dengan tahapan-tahapan sebagai

berikut: penyusunan proposal, seminar proposal, penelitian lapangan, dan terakhir

penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu data primer dan

data sekunder. Kedua data tersebut akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:
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1. Data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertama”.4 Sumber utama atau data primer dalam penelitian ini

adalah kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan dan guru-guru

pendidikan Islam di MTsN 1 Konawe Selatan.

2. Data sekunder adalah “data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan

kepustakaan sebagai penunjang dari data pertama”.5 Data ini berupa

dokumen sekolah yang terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik di

MTsN 1 Konawe Selatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena

penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran yang

diperoleh.6 Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada metode yang digunakan

sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena penelitian ini merupakan penelitian

lapangan (field research), maka untuk memperoleh data peneliti menggunakan

metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif.

Secara umum observasi merupakan pengamatan atau penglihatan. Dalam dunia

4 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), h. 87

5Ibid., h. 88
6 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-daasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), 131
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penelitian, metode observasi diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.7

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan sebagai upaya untuk

mendapatkan informasi tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai

supervisor akademik di MTsN 1 Konawe Selatan. Dalam kegiatan observasi ini, guru

yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar dan ketersediaan media

pendukung efektifnya proses pembelajaran diamati secara cermat untuk

mendapatkan gambaran yang faktual sebagai hasil supervisi akademik yang telah

dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam kegiatan observasi ini peneliti hanya

mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain hanya

sebagai pengamat pasif. Peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sebenarnya, tetapi

hanya berperan sebagai pengamat atau penonton.

Peneliti mengamati kemudian mencatat objek yang diteliti secara formal

maupun nonformal untuk mendapatkan gambaran faktual, cermat, dan terinci

mengenai pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru-guru pendidikan Islam di

MTsN 1 Konawe Selatan sebagai hasil pelaksanaan supervisi akademik yang telah

dilakukan oleh kepala sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan.

2. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview atau wawancara yaitu “metode pengumpulan data atau

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab

7S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 158
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secara lisan pula”.8 Metode wawancara berguna untuk melengkapi metode observasi

lapangan. Sedangkan data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini

digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan

oleh dua pihak, yaitu “pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai (interviewee) memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.9

Metode interview ini peneliti gunakan dalam melaksanakan wawancara

langsung kepada informan (kepala sekolah dan guru-guru pendidikan Islam di MTsN

1 Konawe Selatan) sebagai pihak yang memberi keterangan atau informasi. Pokok

bahasan yang menjadi bahan pertanyaan peneliti kepada informan, dalam hal ini

kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan yaitu berkaitan dengan rumusan masalah

yang mencakup proses pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah MTsN 1

Konawe Selatan dan faktor yang menjadi penghambat serta pendukung berjalannya

proses pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan.

Adapun guru-guru pendidikan Islam peneliti wawancarai terkait pula dengan hal

tersebut, namun lebih menjurus pada respon mereka terhadap pelaksanaan kegiatan

supervisi akademik kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan, sejauh mana

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah MTSn 1 Konawe Selatan

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang mereka lakukan, dan fasilitas apa

yang supervisor (kepala sekolah MTsN 1 Konawe Selatan) sediakan untuk

menunjang berlangsungnya proses pembelajaran serta pertanyaan-pertanyaan yang

lain yang terkait dengan objek penelitian.

8Ibid., h. 165
9 Lexy J. Moleang., Op. Cit, h. 117
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka

atau tidak terstruktur (unstructure interview). Tujuan utama dari wawancara tidak

terstruktur yaitu memberikan ruang perolehan data yang lebih lengkap dan

mendalam. Meskipun tidak terstruktur, peneliti tetap menggunakan panduan dalam

wawancara agar pembahasan dalam wawancara tidak melebar tanpa arah. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan.10

Dapat peneliti simpulkan bahwa wawancara merupakan bagian dari

proses perolehan data yang diperoleh melalui reporting peneliti dengan subjek yang

diteliti. Adapun alat yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah alat perekam

(recorder) dan catatan kecil yang digunakan untuk menulis informasi yang diperoleh.

Pelaksanaan wawancara ini berlangsung dilokasi penelitian yaitu di MTsN 1 Konawe

Selatan. Kemudian pokok-pokok hasil wawancara atau diskusi, disusun dan

disesuaikan serta dikembangkan sesuai kebutuhan.

3. Metode Dokumentasi

Metode untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

“catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan

sebagainya”.11 Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk

mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data

historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan

10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2006), h. 320

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet 12 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2004), h. 206
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peneliti untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen pelaksanaan supervisi

akademik kepala sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan terhadap guru-guru pendidikan

Islam MTsN 1 Konawe Selatan. Selain itu, dokumen juga digunakan untuk

memperoleh data yang tidak bisa ditemukan dalam rangkaian observasi dan

wawancara seperti gambaran umum madrasah, keadaan guru, keadaan siswa,

keadaan sarana dan prasarana, visi dan misi serta data-data yang lain, yang terkait

dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis agar memperoleh

data yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Analisis data

merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data hasil

penelitian dalam bentuk deskripsi kualitatif, langkah-langkah atau prosedur analisis

menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data, yaitu: “reduksi data, display

data, dan verifikasi data”.12

Berdasarkan pandangan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian dan

penyederhanaan data, metode dalam bentuk uraian yang terinci serta

sistematis yang berhubungan dengan fokus masalah dan penelitian berkaitan

dengan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah di MTsN 1 Konawe

Selatan.

12Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bogor: Alfabeta, 2007), h. 36
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2. Display data yakni menyajikan data untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang memuat data

pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah di MTsN 1 Konawe Selatan.

3. Verifikasi data yaitu mencari atau menemukan makna terhadap data yang

dikumpulkan dengan mencari pula pengaruh, pendukung, penghambat dan

sistematisnya pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah di MTsN 1

Konawe Selatan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk

menghindari data bias atau tidak valid.

1. Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan

pengamatan, wawacara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui

maupun yang baru sehingga terbentuk support, yaitu semakin terbuka dan

saling mempercayai.

2. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan sehingga lebih cermat

dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat

direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi ini dapat dibagi menjadi tiga

sebagai berikut:
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a. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan

penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda.

b. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data

observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah

dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir

autentik yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda.

4. Analisis kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang telah ditemukan sampai tidak ada lagi data

yang bertentangan dan dapat dipercaya.

5. Member chek yaitu proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi

data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh

sesuai dengan apa yang diperoleh oleh pemberi data.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam uraian mengenai profil MTsN 1 Konawe Selatan Kec. Konda Kab.

Konawe Selatan. Peneliti membagi menjadi beberapa sub pokok bahasan sebagai

berikut:

1. Sejarah Singkat MTsN 1 Konawe Selatan

MTsN 1 Konawe Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan

formal menengah pertama yang ada di Desa Lambusa jalan KH. Agus Salim Kode

Pos 93374 kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi

Tenggara. Lembaga tersebut didirikan pada tahun 1987 dengan Nomor keputusan

penegerian 107 tahun 1997. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan MTsN 1

Konawe Selatan diharapkan menjadi sebuah contoh bagi MTs atau SLTP lainnya dan

membantu perkembangan pendidikan serta pengetahuan yang ada di kecamatan

Konda.1

MTsN 1 Konawe Selatan sebagai wadah pendidikan yang sangat

dibutuhkan oleh warga maupun yang berdomisili di wilayah setempat. Jika dilihat

dalam satuan pendidikan yang dibangun oleh pemerintah terdiri dari pendidikan

formal, nonformal dan informal yang merupakan jalur pendidikan yang sistematis

dan berjenjang atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

MTsN 1 Konawe Selatan telah beberapa kali berganti kepala sekolah yaitu:

1 Dokumen Sekolah, MTsN 1 Konawe Selatan


