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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu peneliti

melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan

data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang

sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati.1 Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif

kualitatif. Penelitian kualitatif mengeksplorasi sikap, prilaku dan pengalaman

melalui metode wawancara atau sebagai focus group. Metode ini mencoba untuk

mendapatkanpendapat yang mendalam (in depth opinion) para partisipan.2

Artinya, peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan

mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada

usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga

hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.3 Hamid Darmadi

yang mengutip pendapat Best mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36.
2Chaterine Dawson, Practical Research Methods, diterjemahkan oleh M. Widiono dan

Saifuddin Zuhri Qudsy dengan judul Metode Penelitian Praktis; Sebuah Pengantar (Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 127.

3Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV;
Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 20.
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menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini disebut juga non

eksperimen”.4

Menurut Sukardi penelitian deskriptif ialah peneliti berusaha

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara

jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan

untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku

atas dasar data yang diperoleh di lapangan.5

Dalam penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mencatat, menganalisis,

dan menginterpretasi kondisi yang ada di lapangan. Artinya, mengumpulkan

informasi tentang keadaan yang ada sesuai dengan variabel yang menjadi

indikator dalam penelitian ini.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (Lima) bulan yaitu dimulai bulan

September 2016 sampai dengan Januari 2017. Adapun rincian kegiatan sebagai

berikut: (1) pelaksanaan dan observasi penelitian lapangan (2) pengumpulan data

(3) pengolahan dan analisis  data (4) penulisan hasil penelitian  (5) konsultasi dan

revisi (6) seminar hasil penelitian (7) ujian tesis (tertutup). Tempat penelitian ini

dilaksanakan pada sejumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang berada

di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil

pengamatan peneliti sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang

4Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h.
145. Lihat juga Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet.IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2011),
h. 158.

5Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya (Cet. III; Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), h. 14.
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bahwa pengawas pendidikan di sekolah dasar di wilayah tersebut belum optimal

dalam pelaksanaan supervisi bagi guru sekolah dasar di wilayahnya.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari

sumber pertama. Sedangkan data sekunder merupakan pelengkap yang

berhubungan dengan masalah penelitian.6 Sumber data primer dalam penelitian ini

yaitu data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari

hasil wawancara dengan Ketua POKJAWAS Kab. Muna, pengawas SD/MI di

Kecamatan Katobu, Kepala Sekolah SD/MI dan guru SD/MI di Kecamatan

Katobu Kabupaten Muna. Sedangkan data sekunder adalah bentuk dokumen-

dokumen yang telah ada baik berupa hasil penelitian, laporan maupun

dokumentasi penting pengawas SD/MI di Kecamatan Katobu Kabuaten Muna

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari

sumber primer kemudian didukung dan dikomparasikan dengan data dari sumber

sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan

berbagai cara. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan

6Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1996), h. 216-217.
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metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini senada dengan pendapat

Sugiyono bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan
data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation),
wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.”7

1. Observasi (participant observation)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian

dilakukan pencatatan. Selanjutnya Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip Sugiyono

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara

yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.8

Marshall yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa “through observation,

the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku

tersebut.9

2. Wawancara Mendalam (in depth interview)

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua

orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung

mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.10 Wawancara

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D
(Cet. 9; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 309.

8Ibid. h. 203.
9Ibid. h. 310.
10Ibid. h. 114.
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digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti.11

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki

bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka

diperlukan bantuan alat-alat seperti buku catatan, tape recorder dan camera untuk

meningkatkan keabsahan penelitian.12

Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara 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 itu.13

Ada tiga jenis wawancara yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian

yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara

terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan.

Sementara wawancara semi terstruktur yang masuk dalam kategori in-depth

interview pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara

terstruktur.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang informan,

digunakanlah wawancara semi terstruktur dimana peneliti lebih banyak

mendengarkan apa yang diceritakan informan karena belum mengetahui secara

11Ibid. h. 194.
12Lihat Ibid. h. 328.
13Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XVII; Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2002), h. 135.
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pasti apa yang akan diperoleh.14 Ketiga cara tersebut peneliti padukan guna

mendapatkan informasi-informasi serta data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini.

3. Dokumentasi (Catatan Lapangan) dan Penelusuran Referensi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk

karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.15

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari

penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat

buku-buku, arsip atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait dengan

penelitian.16 Pada penelitian tesis ini, dokumentasi yang diperoleh dari berbagai

sumber yang ada seperti laporan pengawas, foto dan lainnya dipergunakan untuk

memahami sekaligus mendalami proses supervisi yang dilakukan pengawas pada

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Dalam penelitian ini menggunakan data sebagai referensi peneliti dalam

melakukan mepelitian. Berbagai data yang ada dikumpulkan dengan cara

mengutip, menyadur dan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan

14LihatSugiyono, Op.Cit. h. 319-322.
15Lihat Sugiyono, Op. Cit. h.329.
16A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis

Media Centre, 2003), h. 106.
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masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan

pemerintah, buku, maupun artikel-artikel yang dianggap representatif.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh

peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis. Selanjutnya instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan

sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda yakni panduan observasi,

pedoman wawancara, dan acuan dokumentasi.17 Dalam penelitian kualitatif, yang

menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri sehingga ada dua hal utama

yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian

dan kualitas pengumpulan data.18 Oleh karena itu instrumen penelitian merupakan

salah satu unsur yang sangat penting di dalam rangkaian penelitian karena

berfungsi sebagai sarana pengumpul data. Disamping hal tersebut diatas, peneliti

juga mempunyai sejumlah instrumen pengumpulan data yang dikaitkan baik

langsung maupun tidak langsung pada kerangka teoritis dan permasalahan,

demikian juga bila dikaitkan langsung dengan data yang digunakan. Instrumen

yang mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan

menggunakan pedoman wawancara berisi daftar pertanyaaan (pertanyaan tertulis)

yang ditanyakan secara lisan ketika wawancara dengan informan, panduan

observasi berupa check list yang berisi pernyataan tentang hal-hal yang diteliti.

17 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Cet. VII; Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 24.

18 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Op. Cit, h. 222
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F. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya diolah dengan

menggunakan analisis interpretatif. Analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan

secara berkesinambungan, yaitu pengumpulan (koleksi) data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.19

Tahap pertama adalah melakukan pengumpulan (koleksi) data yang

peneliti peroleh di lapangan terkait masalah yang akan di teliti.

Tahapan kedua adalah melakukakn reduksi data, yaitu suatu proses

pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang

diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak

awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan

reduksi data menyangkut supervisi pengawas pada SD/MI di wilayah Kecamatan

Katobu Kabupaten Muna.

Tahap ketiga adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang

dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah diedit dan diorganisasi secara

keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif.

Tahap keempat adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu,

merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini peneliti mengkaji

sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian,

19Sugiyono, Op.Cit. h.335
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kemudian membuat kesimpulan secara umum. Di samping metode induktif,

peneliti juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang

bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Menurut Sugiyono,

Pengujian keabsahan data ada enam. Uji kredibilitas data atau kepercayaan

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, menggunakan

bahan referensi, analisis kasus negatif, dan member check.20 Penjelasan singkat

tentang uji kredibilitas menurut Sugiyono dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Perpanjangan pengamatan maksudnya peneliti kembali ke lapangan,

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun informan yang baru. Lamanya perpanjangan pengamatan

sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Bila

setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka

waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Uji kredibilitas ini dapat

dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan.

2. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih

cermat dan berkesinambungan. Peneliti perlu membekali dengan berbagai

20Sugiyono, Op. Cit, h.369
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referensi buku, hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan

temuan yang diteliti.

3. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil

penelitian hingga saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti

mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah

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

temuan berarti data yang ditemukan sudah dipercaya

4. Bahan referensi yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang

telah ditemukan. Misalnya, data wawancara perlu didukung dengan

adanya rekaman wawancara. Interaksi manusia perlu didukung dengan

foto-foto. Alat-alat bantu perekam data seperti camera, handycam.

5. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.21

6. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai cara

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu.22

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

triangulasi, Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data

yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.23

.

21Sugiyono, Ibid, h. 369-376
22 Ibid, h.376
23Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.
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1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan

penelitian melalui sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara atau

dokumentasi, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir

autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk meng-

hasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitin .24

24Sugiyono, Op. Cit. h. 376.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas SD/MI di Kecamatan

dalam meningkatkan kinerja dan pengembang profesionalisme guru, dapat

dikatakan pada dasarnya pengawas telah berusaha untuk melaksanakan supervisi

sebaik mungkin meskipun belum optimal karena realita yang dihadapi di lapangan

ternyata berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan pengawas

sebagai dengan menyusun program kepengawasan seperti Rencana

Kepengawasan Akademik dan Rencana Kepengawasan Manajerial dalam kurung

waktu satu tahun maupun program kerja kepengawasan untuk satu semester yang

dijadikan sebagai pijakan bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum

melakukan observasi kelas atau kunjungan kelas, pengawas menginformasikan

kepada guru melalui Kepala Sekolah  tentang waktu kedatangannya. Melakukan

observasi kelas dan kunjungan kelas. Melakukan supervisi administrasi.

Melakukan diskusi empat mata dengan guru setelah observasi dan kunjungan

kelas. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa  dalam pelaksanaan  kegiatan supervisi

pengawas masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas, kendala

tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu terdiri dari kendala internal yang

berasal dari dalam diri pengawas itu sendiri dan  kendala eksternal yang

ditemukan pengawas ketika melaksanakan tugas di lapangan. Pengawas

mengupayakan langkah-langkah yang menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja
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