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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif,yakni menggambarkan

sekaligus menkaji kondisi rill objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang

dikumpulkan. Melalui penelitian ini,   penulis akan mengungkapkan fenomena

Manajemen Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru ( Studi

Kasus Di SMPN 2 KulisusuKabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting) disebut

metode penelitian kualitatif ,  karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat

kualitatif.  Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human

instrumen, yaitu peneliti itu sendiri.

Menurut Bogdan dan Taylor,  mendefinisikan pendekaytan kualitataif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang  dan prilaku yang diamati.1

Didalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori,

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan.  Oleh

karena itu penulis membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau dari data

dibiarkan terbuka untuk diinterprestasikan.  Kemudian data dihimpun dengan

pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disetai catatan-

catatan hasil wawancara yang di lakukan, serta hasil analisis dokumen dan

catatan-catatan.

Berdasarkan uraian diatas penggunaan data kualitatif dapat menghasilkan

data deskriptif tentang Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di

SMPN 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara.

1 Lexy J. Moleong, Metodologipenelitiankualitatif , (Bandung: RemajaRosdakarya,2002),
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakn Di SMPN 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Sulawesi Tenggara.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan setelah proposal

diseminarkan.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu suber data primer dan

sumber data sekunder .  Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh.

1. Data Primer

Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para

informan   ( Kepala Sekolah dan Guru ). Objek informasi yang akan dijadikan

sebagai sumber ialah kepala sekolah yang dianggap dapat memberikan jawaban

yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, staff, guru serta kepala sekolah di

SMPN 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dta yang di peroleh dari hasil observasi lapangan,

bahan dokumen dan bahan-bahan lainnya termasuk referensi kepustakaan yang

relevan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup keseluruhan aspek pada

berhubungan dengan objek penelitian, dan data yang diperoleh dalam situasi yang

wajar  (natual setting ).  Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah

sebagai informan pertama, para guru dan staff sekolah sebagai informan
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pendukung,  serta siswa sebagai informan tambahan,  jika data yang diperoleh

belum lengkap.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permsalahan yang harus

diteliti,  dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang

lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil.  Teknik wawancara ini hendak

digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Manajemen Strategi

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru ( Studi Kasus Di SMPN 2

Kulisusu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara).

2. Observasi (Pengamatan)

Penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamtan secara langsung pada

tempat atau obyek dengan sistematik.  Fenomena yang diselidiki yaitu

Manajemen Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di

SMPN 2 Kulisusu Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta arsip-

arsip penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan.

Prosedur pengolahan data idealnya tidak dan senantiasa dikembangkan sesuai

kebutuhan dan sasaran penelitian.  Beberapa ahli mengemukakan proses

pengolahan dan kualitatif dengan cara yang berbeda.  Sebgai bahan acuan, peneliti

menerapkan proses pengolahan dta menurut Analisis dan data dalam penelitian ini

akan dilakukan dengan tahapan-tahapan seabagai berikut:



40

a. Reduksi data, yaitu semua data dilapangan dianalisis dan dirangkum kemudian

dipilih hal-hal yang pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.

b. Data Display, yaitu upaya agar data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi, maupun data dokumentasi dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik,

membuat display dari analisis pengambilan kesimpulan.

c.  Verifikasi data, yakni penarikan kesimpulan dari vertifikasi.  Pada awalnya

kesimpulan yang dibuat masih meragukan, tetapi dengan bertambahnya data yang

diambil dari suatu kesimpulan, maka akan ditemukan dengan mengecek data dari

lapangan.2

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas

(validityas interbal)  terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji

kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.  Adapun macam-macam pengujian

kredibilitas menurut Sugiyono,  tringulasi,  analisis kasus negatif, dan

membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan yaitu Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak

antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang

disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.  Selain itu,

perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian

dan kebenaran data yang telah diperoleh Perpanjangan waktu pengamatan dapat

diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.

2. Meningkatkan Ketekunan yaitu pengamatan yang cermat dan

berkesinambungan merupakan wujud dari peningaktan ketekunan yang di lakukan

oleh peneliti.  Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang

diperoleh.  Dengan demikian,  peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat

dan sistematis tentang apa yang diamati.

2 Sutrisno, Metodepenelitian kualitatif,Cet.7, (jakarta: Bumi aksara, 2007), h. 225
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3.Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan berbagai waktu sehingga trigulasi ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai

berikut.

 Triangulasi Sumber, Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  Data yang

di peroleh kemudian dideskripsikan dan di kategorisasikan sesuai dengan

apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.  Penulis akan

melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk

dianalisisi lebih lanjut.

 Triangulasi Teknik, pengujian akan dilakukan dengan cara mengecek data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan

melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi.  Apabila terdapat

hasil yang berbeda maka penulis melakukan konfirmasi kepada sumber

data guna memperoleh data yang di anggap benar.

 Triangulasi Waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat

memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya.  Oleh

karena itu, perlu di lakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan

kepastian data yang kredibel.

4. Analisis Kasusyaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang ditemukan.  Bila tidak ada lagi data yang berbeda

atau bertentangan dengan dengan temuan,  berarti data yang ditemukan sudah

dapat dipercya.  Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel.

5. Mengadakan Membercheck adalah proses pengecekan data yang di peroleh

penulis kepada pemberi data.  Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data

yang di peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau

informan.  Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti

data tersebut valid.  Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai,  atau setelah mendapat suatu temuan-temuan,

atau kesimpulan.3

3 Sugiyono, Metodepenelitiankuantitatifdankualitatif ,Cet. 7, (Bandung: CV Alfabeta,
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Dari poin-poin pengecekan keabsahan data diatas maka dapat membantu

penulis dalam mencegah data yang tidak valid atau menghindari terdapatntya

jawaban dari objek yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.


