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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha 

menggambarkan apa adanya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan sekolah efektif di SMA Negeri 1 Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dan adapun lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

 

C. Informasi Penelitian 

 Sesuai judul penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah 

dalam mengembangkan sekolah efektif di SMAN 1 kecamatan XIII Koto 

Kampar, Maka yang menjadi informasi kunci adalah kepala sekolah yang 

berjumlah satu orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Observasi, yang digunakan untuk memperoleh data awal dalam 

penelitian ini, observasi adalah metode pengumpulan data dengan 
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pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang 

diselediki. Atau mengadakan pengamatan secara lansung kelapangan 

untuk melihat penomena atau gejala awal data penelitian ini. 

2. Wawancara, yang digunakan untuk memperoleh data tentang 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah efektif. 

Wawancara adalah teknik peengumpulan data dengan cara mengadakan 

dialog antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh untuk 

menjaring data. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
27

 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian  

Adapun langkah-langkah penelitian antara lain: 

1. Tahap pralapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan Menilai keadaan lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informasi 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

                                                           
 

27
Nursalim, Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia, (Pekanbaru : Zanafah, 

2011)hlm, 94 
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g. Persoalan etika penelitian 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

3. Tahap Analisis Data 

a. Konsep dasar analisis data 

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis
28

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari 

proses memberikan interprestasi peneliti yang didalamnya mengandung 

makna yang mempunyai referensi pada nilai.  

 Menurut Lexy J. Moleong, pada prinsipnya analisis data dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milih 

menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa 

yang dapat diberitakan kepada orang lain.
29

  Setelah data diperoleh, kemudian 

data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, penganalisian data 

                                                           
 28

Lexy J. Maleong,  Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 84-105 

 
29

Ibid, hlm. 248. 
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dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif, yaitu 

menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan 

teori yang ada tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

sekolah efektif pada sekolah menengah atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. 

 Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan utama telah 

dikemukakan  dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan 

yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi dilokasi penelitian 

sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau intuisi dari 

para pelaku yang terlibat. 

 Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu 

mereduksi data, memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan 

memverifikasikan.  Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan, 

pengabstrakkan dan mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa 

catatan lapangan. Dengan tahap ini dimaksud dapat mengklasifikasikan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data 

yang sangat diperlukan.  

 Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi 

dalam bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, 

bagan maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu 

menyusun analisis yang dikehendaki, serta diarahkan pada upaya 

merumuskan temuan konsep.  

 


