
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian  adalah penelitian lapangan  (field research) yaitu penelitian berdasarkan tempat penelitiannya, kajian terhadap fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian yang cenderung bersifat deskriftif, naturalistik dan berhubungan dengan sifat data yang murni kualitatif. 1 Adapun data yang diteliti dan dilaporkan dalam tesisi ini adalah hasil  observasi atau pengamatan lapangan yaitu sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk, wawancara, dokumentasi, angket  dan hasil telaah kajian teoritik dan pustaka serta literature-literatur yang relevan dengan tema ini. Dalam penelitian ini memakai metode  kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan filsafat post positivism,digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument , tekhnik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktifkualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. 2                                                               108 Prasetya Irawan, 1994 Analisis Data Kualitatif, (Bandung : Gramedia, 1994) hlm. 70  2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta), hlm. 15 



B. Tempat dan Waktu  Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di 4 sekolah dasar  kecamatan Sungai Beduk kota Batam (SDN 001, SDN 005, SDIT At Thoriq dan SDIT Al Mujahidin) 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan (terhitung mulai dari bulan Oktober 2017 -  Januari 2018)  
C. Populasi dan Sampel Penelitian 1. Populasi  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian baik terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data yang memiliki karakter tertentu yang sama. 3 Populasi dalam penelitian ini 4 kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik di 4 lokasi penelitian sekolah kecamatan Sungai Beduk kota Batam seluruhnya berjumlah 91 orang, jadi populasi seluruhnya berjumlah 95 orang. 2.  Sampel Penelitian Sampel penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi sebanyak 95 orang, karena populasinya tidak mencapai seratus orang. Dan teknik ini dinamakan teknik total sampling. 4                                                              3 Sukandarrumidi, Metode Penelitian , (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2006), hlm. 47  4 Suharsimi Arikunto, Diktat Metodologi Penelitian, STAI Ibnu Sina, hlm. 17 



D. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu : 1. Observasi Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi sebenarnya. Dengan observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan langsung yang di peroleh dari data-data. 5 Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks,suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.6 Dengan  melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan guna mengumpulkan data-data yang diperlukan berhubungan dengan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.                                                                5 Yatim Riyanto,  Metode Penelitian Pendidikan Suatu Tujuan Dasar , (Surabaya : Sic Surabaya,1996), hlm. 70 6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, (Bandung, Alfabeta 2010), hal.203 



2. Wawancara Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. 7 Wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 8  Adapun pertimbangan menggunakan metode wawancara yaitu untuk menemukan sesuatu yang tidak didapat melalui pantauan atau pengamatan seperti perasaan, pikiran, begitu juga ssuatu yang telah terjadi pada situasi dan masa sebelumnya. 9 Wawancara dilakukan pertama-tama, tentang Peran kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam , proses kegiatan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, pedoman hanya digunakan sebagai arah wawancara yang terfokus pada masalah, oleh karena itu penggunaanya tidak dilakukan secara, ketat artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian.                                                              7 Nana Sudjana Ibrahim, Pengantar dan Penelitian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru,1989), hlm. 64  8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 231  9 Suhardi Sigit, Pengantar Metodologi social – Bisnis - Manajemen, (Bandung, Lukman Offset, 1999), hlm. 169 



Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biden, yang mengatakan bahwa wawancara kualitatif memiliki ciri-ciri  tak terstrukur, tak dibakukan dan terbuka (open – ended). Wawancara diperlukan secara khusus bagi informan terpilih seperti kepala sekolah, guru atau informan lain yang dapat memberikan informasi tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk kota Batam.   3. Dokumentasi Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari sumber-sumber informasi baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun tentunya hanya dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan dan focus masalah penelitian ini. 10 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 11 Dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah : struktur organisasi, tata tertib, data pengurus, program kerja dan berdirinya sekolah dan yang lainnya yang dianggap perlu.                                                                10 Aminul Hadun - Harjono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Toha Putra, 1998), hlm. 135  11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung :Alfabeta,2010) hlm. 329 



4. Angket Angket yaitu suatu daftar pertanyaan untukmemperoleh data berupa jawaban dari responden secara tertulis. 12 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tenteng variabel penelitian. Responden diminta memilih salah satu jawaban atas pertanyaan yang sudah disajikan sesuai dengan keadaan dirinya, dengan cara memberi tanda silang. 13 Untuk mengukur nilai angket menggunakan skala Likert. Skala likert memberikan suatu nilai skala untuk setiap alternative jawaban yang berjumlah lima kategori. Dengan demikian instrument itu akan menghasilkan total skor bagi tiap responden. Alternatif jawaban 4 item dengan kode a, b, c, dan d dengan skor masing-masing : a. Sangat Setuju   b. Setuju    c. Tidak Setuju   d. Sangat Tidak Setuju  
E. Teknik Analisa Data Data yang telah diperoleh dianalisis secara berkesinambungan, artinya data yang diperoleh dianalisa ketika pengumpulan data sedang berlangsung dan  tidak menunggu sampai pengumpulan data berakhir.                                                             12 Aminul – Harjono, Op.Cit  13 S.Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 129 



Menurut Bogdan dan Biklen analisis data mencakup kegiatan pengumpulan data, menata data, membaginya  menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, disintesis, dicari pola yang tepat, ditentukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari serta memutuskan apa yang akan dilaporkan. 14 Hal ini sama dengan pendapat Sugiyono analisis data dapat dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selama ada dilapangan. Analisis sebelum memasuki lapangan adalah analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sedangkan analisis selama di lapangan adalah analisis yang dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam peride tertentu. 15  Teknik pengolahan data disebut juga teknik analisis data. Melalui teknik pengolahan data  maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemesahan masalah (problem solving).                                                                14 Bogdan, Robert C & Biklen, Sari K., Qualitative Research Education An Introduction to 
Theory and Methods, h.19  15 Op. Cit, hlm. 336-338 



Menurut  Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa :”Data analysis 

is the process of systematically searching and arranging the interview 

transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your 

own understanding of the to enable you present what you have discovered to 

others.” (Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan pada orang lain). 16 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka analisis data dalam tesis ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi, dan angket. Dan juga menggunakan analisis gabungan dari alat pengumpulan data dengan menggunakan deskriftif kualitatif persentase. Dari data yang terkumpul yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata  untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dihimpun lalu diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase, dengan menggunakan rumus : P =      �
�

  X 100%                                                              16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,2014) hlm. 244 



P       = Persentase jawaban F  = Frekwensi jawaban yang dicari persentasenya N  = Number of case (jumlah frekwensi/banyaknya individu/responden)    100% =  Bilangan tetap17 Lalu hasilnya ditafsirkan dengan kalimat kualitatif misalnya, sebagai berikut : 81% - 100% (Sangat  Baik) 61% - 80% (Baik) 21% - 40% (Kurang Baik) 0%  - 20% (Tidak Baik) Dalam penelitian ini selain hal tersebut diatas yang sudah dijelaskan peneliti juga menggunakan analisis data yang terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu : 1. Pengumpulan data (Data collection), menelaah seluruh data dan informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber data informan yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan di lapangan yang telah ditulis dan dokumen-dokumen yang telah didapat.                                                              17 Husaini, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara,2009), hlm. 43 



2. Reduksi data (Data Reduction), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mempermudah peneliti ntuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 3. Penyajian data (Data Display), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.Jika dalam penelitian kuntitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalaam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya. 4. Menarik kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau verifying), penatikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung data yang validdan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.  



Dalam penelitian ini pembahasan dilakukan dengan cara deskriftif kualitatif analisis. Deskiptif kualitatif analisis ini digunakan untukmendekripsikan tentang bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalampeningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk kota Batam, dengan menggunakan data-data yang telah diolah. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data lebih menekankan makna daripada generalisasi .  
 

 

 

 

 

 

 

  


