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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilaksnakan dengan menggunakan metode kualitatif 

karena bertujuan untuk mengetahui strategi kepemimpinan kepala Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir dalam melaksanakan  

kepemimpinannya. Terkait dengan strategi kepemimpinan kepala Madrasah, 

penelitian ini juga ingin menggambarkan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Se Indragiri Hilir. 

 Berkaitan dengan penelitian kualitatif ini, Suharsimi Arikunto 

(1996) mengatakan bahwa penelitian bersifat eksploratif yang bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau sistem suatu fenomen. Dalam hal ini 

peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu 

dengan mengumpulkan data yang relevan. Untuk dunia pendidikan kita 

dengar adanya pilot projek. Kegiatan ini merupakan proyek perintisan yang 

datanya dibandingkan dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Apabila dalam 

pelaksanaanya terdapat kesulitan maka diadakan modifikasi terhadap model 

atau pelaksanaanya
1
.  

 

                                                 
1
 Arikunto. Suharsimi (1996). Prosedur Penelitian Jakarta: Renika Cipta 1996 
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Karakteristik penelitian kualitatif ini menurut Bogdan (1982) ialah: 

1. Sumber data alami 

2. Penelitian adalah instrumen kunci 

3. Mengutamakan proses dan hasil 

4. Menganalisa data secara induktif 

5. Makna yang dimiliki penelitian didasarkan pada tingkah laku mereka 

sebagai aspek esensial. 

Berkaitan dengan teori yang dikemukakan di atas, sumber data 

dalam penelitian ini langsung kepada subjeknya yakni kepala madrasah 

dan guru. Kepala Madrasah sebagai Pemimpin, dan guru sebagai yang 

dipimpin. Dari sumber tersebut langsung digali oleh peneliti sendiri. Data 

yang diambil meliputi dari proses sampai ke hasil. Selanjutnya data yang 

diperoleh dianalisis secara induktif, yakni mulai dari hal-hal yang khusus 

hingga hal-hal yang umum. 

Menurut Faisal (1990) tife informasi yang perlu dipisahkan melalui 

penelitian kualitatif antara lain
2
: 

1. Memahami makna yang mendasari tingkah laku Partisipant 

2. Mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dan partisipan 

3. Memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang 

mendalam dan rinci 

4. Terfokus pada interaksi manusia dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Menurut Moloeng (2002) ada istilah yang dugunakan dalam 

penelitian kualitatif ini yaitu Inkuiri Naturalistik atau alamiah dari sumber 

data, simbolik dan berspektif ke dalam. Untuk mengadakan pengkajian 

                                                 
2
 Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang:YA3,1990),63 
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selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif ini seperti yang dikutip 

dari pendapat Bogdan dan Taylor ’’Metode Kualitatif ” sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

tulisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Selain faktor yang dikemukakan di awal, penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif karena pertimbangan ini mengetahui secara 

mendetail bagaimana sebenarnya strategi kepemimpinan kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir dalam memimpin rangka menjadikan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir memiliki kinerja yang 

tinggi. Untuk itu, aspek yang diteliti antara lain adalah: 

1. Menelaah strategi kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Se Indragiri Hilir dalam suasana alamiah namun ilmiah 

2. Mengungkap makna keberhasilan dalam bentuk kinerja pendidikan. 

3. Meneliti realitas yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se 

Indragiri Hilir. 

4. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi 

dalam penelitian ini, sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data.  Tanpa  mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
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penulis tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang  ditetapkan
3
.  

Adapun teknik  pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Obsevasi yaitu untuk melihat fenomena yang unik/menarik untuk 

dijadikan focus penelitian, Observasi adalah mengamati, mengamati disini 

adalah menatap kejadian, gerak atau proses.  dalam menggunakan  

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format 

atau blangko pengamatan sebagai instrument
4
. 

  
Teknik  pengumpulan data dengan observasi digunakan jika 

penelitian  adalah berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam, dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi yang penulis gunakan participant observation
5
.
 

maksudnya 

penelitian secara langsung berada dan terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau dijadikan sumber data.   

Sehingga peneliti disamping melakukan pengamatan, juga ikut melakukan 

apa yang dikerjakan sumber data, dengan observasi partisipan, maka data 

yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan valid. Walaupun demikian 

peneliti tetap menjaga keprofesionalan dan lebih obyektif dalam 

melakukan penelitian. 

  Dalam penelitian ini, peneliti memilih yang menjadi objek 

observasi yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang 

sedang diteliti. Yaitu kepala sekolah 

                                                 
3
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 62 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis, (      Jakarta : Rineka 

Cipta, 1992), hal. 197 

 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif,  ( Bandung 

: Alfabeta, 2010), hal. 193 
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2. Wawancara (interview) Wawancara yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan 

yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis    mengajukan    pertanyaan

 dalam bentuk lisan kepada sample yang telah ditentukan
6
.  

Pada teknik wawancara ini penulis ingin menemukan 

permasalahan yang berkenaan dengan manajemen kepemimpinan kepala 

sekolah, pada instrument ini penulis mengajukan pertanyaan secara 

langsung Kepada responden berdasarkan konsep operasional yang telah 

penulis tetapkan sebelumnya untuk mendapatkan secara langsung 

jawaban yang penulis ajukan berdasarkan indicator-indikator dan penulis 

kembangkan lagi secara terbuka. 

Penelitian kualitatif biasanya mengunakan teknik wawancara 

sebagai cara utama untuk mengumpulkan data, hal ini disebabkan dua 

hal, yaitu ; 1.  Dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi 

yang diketahui dan dialami seseorang. Tetapi juga apa yang tersembunya.   

2. Apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, 

dan masa yang akan datang.  

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai orang-orang yang 

terlibat  dan mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se Indragiri Hilir.     

3. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu : mencari   data   berupa catatan,                                      

                                                 
6
 Djamhur dan Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung : Ilmu.1975), 

hal. 55 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, natulen rapat, lagger, 

agenda, dan lain sebagainya
7
. melalui teknik dokumentasi ini 

penulis mencari dengan meminta kepada kepala sekolah dan staf 

data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis yang dapat 

dimanfaatkan untuk penyelesaian penelitian ini. Teknik 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang ada dalam bentuk 

bahan jadi yang telah dimiliki oleh sekolah untuk menjadi 

perbandingan dan penguat penelitian ini. 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi 

atau data-data melalui pengujian  arsip dan dokumen-dokumen, 

strategi  dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data 

yang ditujukan kepada subjek penelitian. Menggunakan metode ini 

untuk  mendapatkan data tentang Historis dan geografis Sekolah, 

Keadaan kepala sekolah, guru, staf, sarana dan prasarana dan hasil 

belajar siswa MIN Se Indragiri Hilir. 

 

C. Pengolahan dan Analisa Data 

Untuk dapat memberikan makna terhadap data yang terkumpul maka 

akan dilakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan dinamika 

proses dengan memberikan pemaknaan     secara    kontekstual   sesuai    

dengan  permasalahan Penelitian. Seperti   data tentang  strategi 

                                                 
7
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit,  hal. 200 
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kepemimpinan kepala sekolah  dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Se Indragiri Hilir. 

Secara rinci prosedur pengolahan data dan analisa data dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Validasi data. 

Hasil kategorisasi data analisa data divalidasi dengan 

menggunakan beberapa teknik validasi data. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan 

karakteristik maupun tujuan penelitian. Teknik validasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Triangulasi data : yaitu mengecek keabsahan (validitas) data dengan 

mengkompermasikan data yang telah diperoleh dengan menggunakan 

teknik pengambilan data yang bervariasi. 

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji 

keterpercayaan data (pemeriksaan keabsahan data) atau dengan istilah 

lain  dikenal dengan “ trustworthinesss “ dengan memanfaatkan hal-hal 

lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap    data   yang 

dikumpulkan
8
. hal ini dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan    

data   hasil  pengamatan dengan data di depan umum dengan apa yang 

dikatakan orang secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

                                                 
8
 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah (Jambi : Sulthan Thaha Press, 

2004), hal. 84 
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berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, pemerintah, 

(5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Menurut Danzim yang dikutip Moleong, bahwa triangulasi data 

dapat dilakukan melalui empat macam, yaitu : triangulasi sumber, 

metode, penyelidik dan teori
9
. Selanjutnya ia menguaraikan, triangulasi 

dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber dan teori. Triangulasi 

data dapat dilakukan dengan cara : 

1) Membandingkan data hasil wawancara dengan pihak-pihak lain. 

2) Membandingkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang 

relevan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data tentang strategi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri se Indragiri hilir. Dengan memanfaatkan 

sumber lain. Triangulasi data dalam penelitian ini meliputi : (1) 

triangulasi dengan sumber, dilakukan dengan membandingkan dan 

menegecek ulang data dan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, (2) triangulasi dengan metode, dilakukan dengan 

membandingkan data dan mengecek ulang informasi deari 

pengamatan, wawancara dan tes akhir tindakan dengan metode yang 

digunakan dalam tindakan, (3) triangulasi data dengan teori, 

                                                 
9
 Lexy. J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 

hal. 178 
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dilakukan untuk membandingkan data hasil tindakan, pengamatan 

dan wawancara dengan teori yang terkait. 

Dalam penelitian ini triangulasi teori dilakukan dengan cara 

membandingkan teori-teori yang dikemukakan para pakar dengan 

data hasil penelitian, kemudian kesahihan hasil temuan, maka 

peneliti melakukan hal yang lain, yaitu : (1) diskusi dengan teman 

satu kuliah,  terutama mahasiswa PPs UIN SUSKA kosentrasi 

Manajemen Pendidikan Islam. (2) konsultasi dengan dosen  

pembimbing, (3) konsultasi dengan dosen yang memnguasai metode 

penelitian dan teman yang sedang menyelesaikan tesis mapun yang 

telah selesai.  

Guna memperkuat data hasil temuan dan untuk menjaga 

validasi dalam penelitian ini, maka peneliti mengacu pada empat 

standar validasai yang terdiri dari : 

1. Menjaga kepercayaan peneliti dengan cara 

2. Keteralihan, yaitu mengusahakan pembaca laporan penelitian 

inidpata gambaran yang jelas latar belakangnya dan hasil 

penelitian ini dapat dikembangkan ditempat lain. 

3. Ketergantungan, yaitu peneliti mengusahakan konsistensi dalam 

keseluruhan proses penelitian ini, agar dapat memenuhi standar 

yang berlaku, semua aktivitas harus ditinjau ulang khusus pada 

data yang telah di dapat dengan selalu memperhatikan kosistensi 

dan reabilitas data. 
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4. Ketegasan, maksudnya bahwa data dapat diakui oleh berbagai 

pihak secara objektif karena kualitas data sangat diandalkan. 

Upaya ini dapat dilakukan peneliti dengan melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah MI Negeri di Indragiri Hilir 

terhadap strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

 

2. Kategorisasi Data 

Pada tahap ini seluruh data yang telah terkumpul 

kemudian diklasifikasi dengan memberikan kode tertentu untuk 

memudahkan prosedur kerja berdasarkan jenis dan sumbernya. 

Untuk memudahkan dalam proses kategorisasi jenis data dan 

perumusan sejumlah asumsi dan keyakinan mengenai tujuan 

penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan interprestasi terhadap 

keseluruhan data penelitian. 

 

3. Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan 

dianggap valid maka digunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Dengan demikian seperti yang dikemukakan Miles dan 

Huberman bahwa aktivitas analisis data dalam  penelitian 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus, sehingga datanya valid. Aktivasi dalam analisa data 

terbagi tiga. Yaitu : (1) pengumpulan data (collection display), (2) 
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reduksi data (data reduction), (3) penyajian data (data Display) 

dan menarik  kesimpulan. 

Pengunpulan data merupakan tahap awal dalam analisa 

data sebab semua data dalam penelitian sangat diperlukan 

selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data 

dilakukan dalam upaya menetapkan mana data yang dibutuhkan 

dan mana yang tidak. Selanjuynya kea rah mana data yang 

difokuskan.  Kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub maslah 

yang dibahas dan selanjutnya disajikan untuk diinterprestasikan 

dengan analisa yang mendalam agar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

Setelah data direduksi dan disajikan dangan interprestasi 

peneliti, maka langkah terakhir adalah peneliti menarik 

kesimpulan atau verifikasi terhadap data tersebut yang berkaitan 

dengan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se 

Indragiri Hilir. 

 

D. Lokasi Penelitian    

Lokasi   adalah     tempat      dimana  peneliti melakukan penelitian        

adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Se Indragiri Hilir, yang lokasinya terletak di Indragiri Hilir, sebanyak 4 MI 

Negeri di Indragiri Hilir, yaitu : 
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1. MI Negeri 1 Indragiri Hilir di Kecamatan Tembilahan Hulu 

2. MI Nereri 2 Indragiri Hilir di Kecamatan Mandah  

3. MI Negeri 3 Indragiri Hilir di Kecamatan Retah  

4. MI Negeri 4 Indragiri Hilir di Kecamatan Sungai Simbar            

                                                                                           

E. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus 

memiliki syarat diantaranya, jujur, patuh pada aturan, dan terbuka. 

         Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah 

penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif, maka yang menjadi 

informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah MI Negeri. 

 


