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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

menggumpulkan data penelitianya. Penelitian ini menggunakan metode 

deskritif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menenemukan 

pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang 

khusus.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada 20 April  sampai 18 Mei 2018. Lokasi 

penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Tambang. Pemilihan lokasi ini didasari 

atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis. 

 

C. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru yang berada di 

sekolah. Sedangkan objeknya adalah Pelaksaan Kepengawasan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik  

 

D. Informan Penelitian 

Informan merupakan narasumber atau pemberian informasi maupun 

keterangan mengenai penelitian yang dilakukan. Informasi dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah dan guru. 
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E. Teknik Penggumpulan data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik: 

1. Observasi   

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan 

mengenai aktivitas-aktivitas yang berhubung dengan pelaksanaan 

kepengawsan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik 

di SMP Negeri 3 Tambang. 

2. Wawancara  

Dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

guna mendapatkan imformasi-imformasi dan keterangan-keterangan 

kepada imforman. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan kepengawasan kepala sekolah  dalam meningkatkan mutu 

tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Tambang Wawancara penulis 

laksanakan kepada kepala sekolah dan kepada imforman lain seperti guru, 

wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan instrument pedoman 

wawancara. 

3. Dokumentasi  

Penulis dimungkikan memperoleh informasi dari bermacam-

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada di sekolah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan 

langkah-langkah analisis dan model interaktif (analisys interactive model)
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dari Miles & Huberman. Dimana Miles & Huberman menggunakan empat 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis dan penenlitian kualitatif 

yaitu: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


