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METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian  

Arief Furchan, menyatakan metode penelitian adalah strategi umum yang 

digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab 

permasalahan yang dihadapi peneliti. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif (descriptive research).1 

Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran pengajian laporan secara jelas peneliti akan mengkaji permasalahan 

secara langsung dengan sepenuhnya melibatkan diri pada situasi yang di teliti dan 

mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan pengawasan 

evaluasi dan kinerja guru. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan di 

JL.Bandara Haluoleo Kendari Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan 

April sampai Juni 2019 

C. Sumber Data 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan 

menjadi dua jenis data yaitu: 

 

                                                            
1 Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan,(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 

2007), h. 39 



29    a. Data primer 

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan peneliti yaitu 

kepala sekolah, guru dan staf. 

b. Data skunder 

Sumber data sekunder adalah informasi pendukung yang diperoleh tidak 

langsung dari sumbernya, berbagai buku yang berisi teori tentang  sistem 

pengawasan evaluasi dan kinerja. Dokumen-dokumen sekolah dan juga data 

lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik yaitu 

Field research yakni mengumpulkan data langsung dilapangan. Pada metode ini, 

peneliti menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan langsung) yaitu peneliti turun langsung ke lapangan 

(SMA Negeri 2 Konawe Selatan) kemudian melakukan pengamatan secara 

lebih mendalam tentang sistem pengawasan kepala sekolah, evaluasi kepala 

sekolah terhadap kinerja guru, serta kinerja guru terutama dalam melaksanakan 

proses kegiatan pembelajaran di sekolah. 

b. Interview ( Wawancara) 

 Lexy J. Moleong menyatakan, bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama dari wawancara 



30    adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan 

sumber informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas 

terpimpin yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung 

dengan informan peneliti, dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha 

menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

iforman.2 Dalam penelitian iniyang menjadi sumber inform peneliti adalah 

kepala seklah, guru dan staf. 

c. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengambil gambar atau pemotretan 

tentang keadaan sekolah, guru, siswa dan lain sebagainya. Selanjutnya 

pengumpulan data atau mengadakan pencatatan yang didapatkan langsung dari 

pihak sekolah. 

E. Tehnik Analisis Data 

1. Reduksi data (data reduction), yaitu peneliti merangkum dan memilih hal-hal 

yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema 

dan polanya. sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan gambaran 

yang jelas. 

2. Penyajian data (data display), yaitu peneliti melakukan penelaan pada seluruh 

data yang ada dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori 

flowchart dan sejenisnya.                                                            
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Ed.Rev. (Bandung: Rosdakarya, 2013), 

h. 186 



31    3. Verifikasi (verification) yaitu peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.  

F. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Triangulasi sumber data yaitu peneliti melakukan pengujian 

kevaliditasan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Baik sumber hasil pengamatan langsung, 

sumber dari wawancara kepada para informan, serta sumber dari 

dokumentasi yang diperoleh. 

2. Triangulasi tehnik yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan 

data yang dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan tehnik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan 

data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi 

atau tehnik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Sehingga 

hasil uji yang diperoleh terdapat kevaliditasan atau kebenaran datanya.  
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