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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena data yang

diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan

atau angka statistik melainkan tetap dalam  bentuk kualitatif  yang memiliki  arti lebih

kaya dari sekedar angka atau frekuensi  terhadap isi dibuat dan disusun secara

sistematis.

Demikian pula Lexy J Moleong dalam bukunya metodologi penelitian

kualitatif mengutip penjelasan yang diberikan dari Bogdan dan Taylor, “Metodologi

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

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

diamati”.1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 10  Bombana Kecamatan Poleang

Utara Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga)

bulan mulai bulan november tahun 2016 sampai bulan februari tahun 2017 yang

terhitung sejak selesai di seminar proposal. Pemilihan lokasi penelitian oleh peneliti

dilakukan mengingat SMA Negeri 10 Bombana dalam pelaksanaan supervisi oleh

1 Lexy J. M. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2005), h. 4.
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kepala sekolah sangat dibutuhkan guna memperbaiki sistem pembelajaran yang

berlangsung, disamping itu lokasi penelitian dapat dijangkau dengan mudah oleh

peneliti walaupun jauh dari kebisingan daerah perkotaan sehingga memudahkan bagi

peneliti untuk mencari informasi terkait dengan data penelitian yang dibutuhkan.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah dan guru SMA Negeri

10 Bombana. Alasan penelitian mengambil dari orang-orang tersebut dianggap dapat

memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMA Negeri

10 Bombana. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Sugiyono bahwa:

Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan
penentuan sumber data dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sumber data
dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik tetapi
dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.2

Adapun penentuan sumber data yaitu kepala sekolah dan guru yang

diwawancarai dilakukan secara snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber

data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a) Data primer yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan

pada seluruh objek penelitian. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah,

guru-guru SMA Negeri 10 Bombana.

2Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, ( Bandung  Alfabeta, 2007),  h. 9.
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b) Data sekunder data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, dokumen

sekolah, dan referensi perpustakaan yang  relevan dengan judul penelitian.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan

pengukuran. Yaitu peneliti mengamati kegiatan pelaksanaan supervisi kepala sekolah

Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bombana. Hasil pengamatan ini kemudian

diakumulasi sebagai data pelengkap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara

langsung terhadap informan, adapun unsur yang menjadi objek wawancara yakni

kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. 3

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,

bisa dalam bentuk tulisan, gambar.

E. Tehnik  Analisis Data

Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan yang diperoleh dari hasil

3Hadeli, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Quantum Teaching,  2006), h.240.
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wawancara catatan lapangan dan cara mengorganisasikan sebuah data ke dalam

kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar

mempermudah diri sendiri dan orang lain.

Proses analisis data penelitan kualititaf dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai. Mulai sejak merumuskan dan

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlansung sampai penulisan

hasil penelitian.

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Sebelum peneliti masuk ke wilayah objek penelitian maka terlebih dahulu

peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk

menentukan fokus penelitian. Namun fokus ini masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti masuk dan selama berada di lapangan. Kemudian selama

di lapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat

mengambil kesimpulan jika datanya belum valid, maka peneliti dapat

mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang

dianggap kredibel.

2. Analisis Data Selama di Lapangan

Milles dan Huberman dalam Sugiyono aktivitas dalam analisis data kualititaf

dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
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Aktivitas dan analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclucion

Drawing Verification.4

a. Data Reduction ( reduksi data )

Data yang diiperoleh jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat

secara teliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin

banyak, kompleks dan rumit. Jadi perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok menfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam

penelitian kualititaf penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian

singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini Milles dan Huberman

menyatakan. themost frequent from of display dat for qualitative research data in the

past has been narrative text“ yang paling sering untuk menyajikan data dalam

penyajian kualititaf adalah dengan teks yang bersifat naratif.5

c. Conclusion  Drawing verification

Langkah terakhir setelah display data yaitu conflication drawing/verification.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang pada tahap  pengumpulan data berikutnya. Bila

4Ibid, 245
5Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, (Bandung, Alfabeta,  2007), h. 246.
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kesimpulan data yang dikumpulkan pada tahap awal didukung oleh data-data yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan dalam mengumpulkan data,

maka  kegiatan akhir menyimpulkan merupakan kesimpulan dan dengan memperoleh

data yang kredibel dan dapat dipercaya. Kemudian data tersebut disajikan dalam

bentuk pendeskripsian terhadap fenomena yang diperoleh.

F.  Uji  Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat

kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, sekaligus merupakan unsur yang

tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan demikian apabila peneliti

mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan teliti, maka

jelas bahwa hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengecekan

keabsahan data ini peneliti menggunakan Trianggulasi data yakni; Teknik

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data itu

untuk keperluan pengecekkan keabsahan atau pembanding terhadap data itu.

Data- data yang telah dihimpun dikros cek keabsahannya melalui beberapa

tahapan sebagai berikut :

1. Diskusi teman sejawat yakni tahap yang digunakan untuk mengetahui kevalidan

data yang diperoleh dengan mengecek orang yang dijadikan informan untuk

memilah serta membandingkan informasi lain terkait dengan penelitian yang

dilakukan sehingga permasalahan dalam penelitian dapat dipandang secara
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skonferehensif (menyeluruh) guna mempertegas informasi yang telah diperoleh

sebelumnya melalui diskusi tersebut.

2. Pengecekan anggota yakni melakukan pencocokan kembali terhadap informan

yang telah memberikan informasi dengan data yang dimiliki sebelumnya

sehingga terjadi sinkronisasi dalam memperoleh data tersebut.

3. Trianggulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data itu untuk keperluan pengecekkan

keabsahan atau pembanding terhadap data itu.6 Dengan trianggulasi sebagai

berikut :

a. Trianggulasi dengan metode, dalam tekhnik ini dua strategi yaitu :

1). Pengecekkan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dalam prosedur

pengumpulan data

2). Pengecekkan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama.

b. Trianggulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan

yang berbeda penerapan, metode ini dicapai dengan cara

1) Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakan secara pribadi

6Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.
178.
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3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Trianggulasi teori, dalam penelitian ini penggunaan teknik ini peneliti

melakukan pengecekkan dengan membandingkan teori yang sepadan melalui rival

explanation (penjelasan banding) dan hasil penelitian ini dikonsultasikan lebih lanjut

dengan subjek penelitian sebelum peneliti anggap cukup.


