
  BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini  adalah penelitian lapangan yang berjenis kualitatif. Oleh 

karena  itu proposal tesis ini penulis susun menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, yang pendekatannya tidak pada pengujian hipotesa 

melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir 

formal dan argumentatif.
1
 Penelitian ini memiliki karakter natural dan 

merupakan kerja lapangan dan bersifat deskriptif.
2
 Penelitian kualitatf adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskrifsikan fanomena, peristiwa atau 

pemikiran orang yang dilakukan secara individual maupun kelompok.
3
 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah dalam bidang ke sisiwaan  dan ketua OSIS. Sedangkan objek 

penelitian adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Bidang ke Siswaan  
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Agustus 

2017 dan lokasi penelitia dilaksanakan di Kecamatan Enok Kabupaten 

Indragiri Hilir yaitu SMP Negeri 1 Enok, SMP Negeri 2 Pengalihan Enok, 

SMP 3 Bagaj Jaya Enok.
 

D. Populasi dan Sample 

 

Dalam penelitian  ini, penulis  tidak mengambil sample,  dikarenakan 

jumlah populasi  hanya berjumlah  sembilan orang. Yang menjadi polulasi   

dalam penelitian ini adalah 3 orang  Kepala SMP Negeri se Kecamatan 

Enok,  3 orang wakil kepala sekolah  dibidang kesiswaan SMP Negeri 

sekecamatan Enok dan 3 orang ketua OSIS SMP Negeri sekecamatan Enok. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut 

1. Wawancara 

       Wawancara merupakan  teknik utama dalam penelitian kualitatif, 

demikian pula dalam penelitian ini. Teknik wawancara digunakan untuk 

mengetahui  makna secara mendasar dalam intraksi yang sefihak. Menurut 



Sutrisno Hadi, metode interview adalah metode untuk mengumpulkan data 

dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistimatis dan 

berlandaskan pada penyelidikn, pada umumnya dua orang atau lebih hadir 

secara fisik dalam proses tanya jawab.
4
 Teknik wawancara terdiri atas tiga 

yaitu : Wawancara terstruktur, Wawancara semi terstruktur, Wawancara 

tidak terstruktur.
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       Dalam penulisan ini peneliti menggunakan  jenis wawancara 

terstruktur. Hal ini penulis lakukan dengan pertimbangan  situsi dan 

kondisi   agar wawancara  yang dilakukan  dapat terlaksanaka dengan baik. 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh  data mengenai 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam bidang ke siswaan dan Faktor-

Faktor yang mempengaruhinya. 

2. Observasi 

       Metode observasi adalah pengamatan melalui pemusatan terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu penglihatan, 

peraba, penciuman, pendengaran, pengecapan.
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       Teknik observasi penulis gunakan untuk memperoleh data dilapangan 

dengan alasan untuk mengetahui situasi, menggabarkan keadaan melukiskn 

bentuk. Pada tahab awal penelitian melakukan observasi untuk melihat, 

mensurvai dan mengamati secara langsung  bagaimana Kepemimpinan 
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Kepala Sekolah dalam bidang kesiswaan  di SMP Negeri di Kecamatan 

Enok. 

3. Dokumentasi 

       Dokumentasi berasal  dari kata dokumen, yang berarti barang-

barang tertulis. Dalam melaksanakan mode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah,  notulen 

rapat dan catatan-catatan hariannya
7
.  

       Teknik dokumentasi ini penulis gunakan dengan           

mempelajari dokumen-dokumen sekolah yang   berhubungan  dengan   

visi, misi dan tujuan sekolah, tata tertib sekolah, absensi siswa dan 

sejarah berdirinya sekolah. 

F. Teknik analisa data 

Adapun penelitian ini deskriptif kualitatif, penelitian ini    ditujukan untuk 

mendeskrifsikan dan menganalisa fanomena-fanomena,  perisriwa yang 

sebenaarnya terjadi desekolah yang penulis teliti. Maka    beberapa 

deskirifsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan    penjelasan 

yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian    kualitatif            bersifat 

indukatif yang membiarkan permasalahan-permasalahn muncul dari data 

atau dibiarkan terbuka untuk interprestasi. Data dihimpin dengan 

pengamatan yang seksama, mencakup deskrifsi dalam kontek yang 

mendetail disertani dengan catatan-catatan hasil wawancara yang 
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mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.
8
 Penulis akan 

mengambil fanomena-fanomena tentang Kepemiminan Kepala Sekolah 

dalam Bidang ke Siswaan. 
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