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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. penelitian ini ditujukan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, peristiwa yang sebenarnya terjadi 

di sekolah yang peneliti temukan dalam penelitian.
56

 Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN Plus Provinsi Riau Jl. Kubang Raya. 

Beberapa alasan peneliti memilih SMAN Plus Provinsi Riau sebagai lokasi 

penelitian adalah peneliti melihat SMAN Plus Provinsi Riau merupakan 

sekolah negeri milik provinsi yang banyak diminati masyarakat Riau untuk 

menitipkan anak-anaknya dalam rangka mendapatkan pendidikan yang 

bermutu dan merupakan suatu kebanggaan ketika diterima untuk melakukan 

penelitian di SMAN Plus Provinsi Riau. Untuk menyelenggarakan pendidikan 

bermutu salah satunya harus ditunjang dengan peningkatan kualitas dan 

kuantitas pendidikan yang tentu saja pimpinan atau kepala sekolah sebagai 

pusat keberhasilan, untuk itu diperlukan suatu pola pemimpin yang 

mengupayakan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dari segi 

pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau 
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sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini 

dimulai dari Agustus sampai Oktober 2017. 

C. Informan dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Sekolah 

Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka peneliti akan 

menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

dengan si penjawab atas responden.
57

 Dalam pengertian lain wawancara 

merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) 

antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) 

tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh 

persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan 

masalah yang diteliti.
58

 Teknik ini digunakan agar dapat memperoleh 

informasi tentang upaya kepala sekolah dalam mencapai keberhasilan mutu 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar 

                                                             
57

 Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193 
58

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm. 162 



 

 

 

 

 

 

54 

lebih terarah dan tidak melebar. Teknik ini ditujukan kepada kepala Sekolah 

Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk 

mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian.
59

 Dapat peneliti simpulkan bahwa observasi 

adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Adapun 

data yang peneliti ambil dari observasi ini adalah: peneliti mengobservasi 

langsung tentang lokasi penelitian dan peneliti mengamati langsung 

bagaimana kepala sekolah melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah 

dan melihat usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk kelengkapan data penelitian, karena dengan dokumentasi 

data yang sifatnya lisan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang ada 

di sekolah.
60

 Selain itu teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan informasi sumber data berdasarkan catatan-catatan, 

pedoman atau panduan, Standar Operasional Prosedur, petunjuk yang 

bersumber dari orang, tempat dan dokumentasi lainnya yang mendukung 

pengumpulan informasi. 
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E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Provinsi Riau, data yang terkumpul di lapangan dianalisa. Adapun data yang 

terkumpul dianalisis dalam beberapa tahap yang dijelaskan pada bahasan 

sebagai berikut: 

1. Transkripsi 

Menurut Poland (dalam Raihani) transkripsi adalah data yang 

dikumpulkan dari wawancara ditranskripsikan ke dalam bahasa Indonesia. 

Diharapkan bahwa transkripsi dapat dilakukan setelah setiap wawancara 

selesai.
61

 Peneliti memahami bahwa proses dari transkripsi adalah kegiatan 

menyalin rekaman hasil wawancara dengan diketik dan dibuat dengan 

kalimat yang lebih jelas dan mudah untuk dimengerti. Hampir semua 

penelitian kualitatif tergantung pada data hasil wawancara dan diskusi 

dengan informan. Semua hasil wawancara dan diskusi direkam dengan 

audio tape, video, dan catatan lapangan, yang kemudian ditransfer kedalam 

disket/flashdisk atau bentuk lainnya. Kegiatan mentransfer hasil rekaman ini 

yang dimaksudkan dengan transkrip.
62

 

Transkripsi kata-kata perlu dilakukan untuk menyajikan data yang 

dapat menangkap detail-detail wawancara. Hal ini penting karena penelitian 

ini menyusun sebuah teori tentang keberhasilan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dari data yang dikumpulkan. Hasil 
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wawancara yang telah ditranskripsikan diberikan kepada responden untuk 

diperiksa dan diklarifikasi meskipun kebanyakan responden mengembalikan 

transkripsi dengan persetujuan penuh terhadap isinya, namun ada beberapa 

responden yang merubah kata terkait nama orang dan singkatan.
63

 

2. Interpretasi Data 

Interpretasi merupakan upaya memberi makna pada temuan 

penelitian. Peneliti tentu saja boleh memberikan pandangan atau 

perspektifnya terhadap temuan penelitian dalam semacam proses dialog atau 

diskusi yang dipaparkan secara tertulis. Setelah itu peneliti membuat 

kesimpulan akhir penelitian.
64

 Pada dasarnya interpretasi data merupakan 

usaha peneliti menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang diperoleh 

secara empiris (operasional di lapangan) dikembalikan ke level konseptual. 

Di sini ada proses abstraksi atau konseptualisasi yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap hasil analisis data.
65

 

Peneliti menyimpulkan bahwa tahap interpretasi data adalah 

kegiatan yang mengacu pada upaya memahami data secara lebih ekstensif 

sekaligus mendalam. Interpretasi data merupakan proses pemberian makna 

terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam 

sebuah penelitian. Peneliti memiliki persepektif mengenai apa yang diteliti 

dan menginterpretasi data melalui pespektif tersebut. 
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