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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini deksriptif kualitatif, penelitian ini 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, peristiwa yang 

sebenarnya terjadi di sekolah yang peneliti temukan dalam penelitian. 

Adapun tujuan 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 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2017 sampai Februari 2018. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah 

bahwa penulis menemukan gejala-gejala yang muncul di sekolah ini terkait 

pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah. Selain itu 

pertimbangan waktu dan biaya juga diperhatikan oleh penulis. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, kepala tata 

usaha. Sedangkan objek penelitiannya adalah pemberdayaan guru dalam 

manajemen peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

40 Pekanbaru.  
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D. Informan Penelitian 

Informan pada penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, dan kepala 

tata usaha di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu peneliti mengadakan pengamatan kelapangan 

untuk mendapatkan data tentang pemberdayaan guru dalam manajemen 

peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. Adapun peneliti mengamati guru piket setiap hari mengontrol 

dan mengabsenkan guru jam datang dan jam pulang, guru yang mengajar 

ketika bel berbunyi, wali kelas melakukan bimbingan setiap hari sabtu, 

Pembina English day, Pembina olahraga, Pembina matematika ceria, dan 

Pembina pentas seni yang melaksanakan tuganya setiap hari sabtu, selain 

itu peneliti mengamati sarana dan prasarana di sekolah SMPN 40 

Pekanbaru seperti tempat olahraga belum ada, labor belum ada, media 

musik untuk pelajaran seni masih minim, alat-alat labor untuk pelajaran 

IPA sangat minim, dan jumlah siswa di kelas 41 sampai 44.  

b. Wawancara 

Wawancara yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

kepala sekolah, lima guru dan kepala tata usaha terkait dengan 

pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan guru dalam manajemen 

peningkatan mutu sekolah di SMPN 40 Pekanbaru.  

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara agar lebih terarah dan tidak melebar. Metode wawancara ini 

dibantu dengan menggunakan tape recorder untuk alat merekam ketika 

wawancara dengan informan. Pertanyaannya terakait pemberdayaan guru 

dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di sekolah menengah 

pertama negeri 40 pekanbaru yaitu, adakah guru dilibatkan dalam 

kegiatan peningkatan kualitas guru, bagaimana guru diberikan wewenag 

dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnnya, bagaimana guru 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bagaimana cara 

mengikutsertakan guru dalam kegiatan pelatihan, bagaimana memberikan 

motivasi kepada guru dalam menjalankan tugasnya, bagaimana 

melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan guru, apakah perlengkapan 

menunjang pelaksanaan tugas guru, bagaimana hubungan kerjasama 

kepala sekolah dengan guru, bagaimana penghargaan yang diberikan 

kepada guru, bagaimana cara memberikan pengarahan kepada guru 

dalam melaksanakan tugasnnya, bagaimana sanksi yang diberikan 

kepada guru yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnnya, apa 

saja faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pemberdayaan guru. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data tentang 

pemberdayaan guru dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru dan akan dilakukan 

pada saaat wawancara dan observasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk 

memperkuat dan menambah bukti-bukti dari wawancara. Adapun 

dokumentasi yang diambil dilapangan yaitu, data tentang jadwal kegiatan 

MGMP SMPN 40 Pekanbaru berkaitan dengan guru dilibatkan dalam 

kegiatan peningkatan kualitas guru, Surat Keputusan Kepala Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru Nomor: 424/SMPN 40-

Kep/I2018/631 Tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses 

Belajar Mengajar berkaitan dengan guru diberikan wewenang dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnnya, dokumentasi buku 

notulen rapat tentang absensi guru mengikuti rapat berkaitan dengan guru 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dokumentasi daftar 

hadir guru dan pegawai jam datang dan jam pulang berkaitan dengan 

guru dievaluasi setelah dilakukan pemberdayaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Tabel III. 1 

Penggalian Data  

 

Data 
Teknik Penggalian Data 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

a. Guru dilibatkan dalam kegiatan 

peningkatan kualitas guru 
   

b. Guru diberikan wewenang dan 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugasnya. 

   

c. Guru dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan. 
   

d. Guru diikusertakan pelatihan 

untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilannya 

   

e. Guru diberikan motivasi dalam 

melaksanakan tugasnya.  
   

f. Guru dievaluasi setelah dilakukan 

pemberdayaan.  
   

g. Guru diberikan perlengkapan 

yang dibutuhkan untuk 

memperlancarkan pelaksanaan 

tugasnya.  

   

h. Adanya  hubungan kerja sama 

yang harmonis antara guru 

dengan kepala sekolah 

   

i. Guru diberikan penghargaan dan 

pengakuan atas prestasi kerjanya. 
   

j. Guru diberikan pengarahan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 
   

k. Guru diberikan sanksi bagi yang 

tidak disiplin melaksanakan 

tugasnya.  
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F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang pemberdayaan guru 

dalam manajemen peningkatan mutu sekolah di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 40 Pekanbaru, data yang terkumpul di lapangan dianalisis. Data dan 

informasi terkumpul yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 

maka selanjutnya diadakan analisis terhadap data tersebut.  

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 

metode penelitian ilimu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis 

data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan 

manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan 

data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis 

angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan perbuatan-perbuatan manusia.
55

 Adapun data yang terkumpul dianalisis 

dalam beberapa tahap yang dijelaskan pada bahasan sebagai berikut:  

1. Trankripsi 

Menurut Poland dalam Raihani transkripsi adalah data yang 

dikumpulkan dari wawancara ditrankripsikan ke dalam bahasan 

Indoensia. Diharapkan bahwa trankripsi dapat dilakukan setelah setiap 

wawancara selesai.
56

 Semua hasil wawancara direkam dengan 

menggunakan buku catatan, tape recorder, dan camera.
57

 Peneliti 

memahami bahwa proses trankripsi adalah kegiatan menyalin rekaman 

                                                           
55

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 13.  
56

 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, Yogyakarta: PT. LkiS Printing 

Cemerlang, 2010, hal. 89. 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta, 2009, 

hal. 239. 
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hasil wawancara dengan diketik dan dibuat dengan kalimat yang lebih 

jelas dan mudah dimengerti.  

2. Pengkodean dan Ketegorisasi 

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data. 

Miles dan Huberman dalam Afrizal yang dimaksud dengan 

pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan 

terhadap hasil penelitian. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara 

rapi dan setelah rekaman ditranskip, peneliti membaca keseluruhan 

catatan lapangan atau transkripsi. Setelah itu, peneliti memillah informasi 

yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan 

tanda-tanda. Pada tahap ini, catatan lapangan atau verbatim telah penuh 

dengan tanda-tanda dan dengan tanda tersebut peneliti telah dapat 

mengidentifikasi mana data yang penting dan mana data yang tidak 

penting yang ada dalam catatan lapangan atau verbatim.
58

  

Kemudian bacalah catatan atau dokumen secara teliti. Ketika 

melakukan hal ini, para ahli menyatakan hal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argument-argumen 

atau kejadian-kejadian yang relevan dengan tujuan peneliti atau hal-hal 

berkali-kali muncul dalam catatan lapangan. Berilah tanda pada kata-kata 

penting, symbol-simbol, argument-argumen atau kejadian-kejadian yang 

relevam dengan tujuan peneliti atau yang berkali-kali muncul yang telah 

                                                           
58

 Afrizal, Op.Cit., hal, 178. 
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ditemukan tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberi tanda 

seperti itu menggaris bawahi atau menstabilo dengan berbagai warna.
59

  

Straus dan corbin dalam Raihani menjelaskan bahwa pengkodean 

bertujuan untuk mengelompokan data ke dalam ketagori-kategori yang 

menfasilitasi perbandingan antarkategori dan penyusunan konsep-konsep 

teoretis. Kategori-kategori didasarkan pada tema-tema yang muncul 

selama proses pengkodean dilakukan, yang istilah sebagai inductive 

codes oleh Miles dan Huberman (1994). Namun, sebagai panduan umum 

pengkodean, kategori-kategori utama dibuat terlebih dahulu sesuai 

dengan beberapa proposisi (framework konseptual) yang diistilahkan 

dengan a priori codes. Peneliti memasukannya ke dalam kategori atau 

tema. Kategori-kategori utama yaitu mengenai “wewenang dan tanggung 

jawab, pengambilan keputusan, pelatihan, motivasi, evaluasi, 

perlengkapan, kerja sama, penghargaan, pengarahan, dan sanksi. Setelah 

proses pengkodean beberapa kategorisasi tambahan seperti “kegiatan 

peningkatan kualitas guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberdayaan guru. Dari seluruh kategori-kategori utama ini, muncul 

sub kategori-kategori dan dibuat melalui pengkodean induktif.
60

 

3. Interpretasi Data 

Interprestasi merupakan upaya memberi makna pada temuan 

penelitian. Peneliti tentu saja boleh memberikan pandangan atau 

perspektif terhadap temuan penleitian dalam semacam proses dialog atau 
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60
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diskusi yang dipaparkan secara tertulis. Setelah itu peneliti membuat 

kesimpulan akhir penelitian.
61

 Pada dasarnya interpretasi data merupakan 

usaha peneliti menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang 

diperoleh secara empiris (operasional di lapangan) dikembalikan ke level 

konseptual. Disini ada proses abtraksi atau konseptualisasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap hasil analisis data.
62

 Peneliti 

memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang 

penting, yang sesuai dengan yang dicari. Kemdian, peneliti 

menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk 

menemukan apa yang disampikan oleh informan atau oleh dokumen 

dalam penggalan tersebut.
63
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