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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data

yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.33

Menurut Bog dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati, 34 adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini

untuk membuat pencandraan secara sisitematis,faktual dan akurat mengenai

fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk

mengetahui pelaksanaan manajerial madrasah dalam melakukan pembinaan

dan rehabilitasi terutama yang berhubungan pembelajaran disekolah tersebut.

Dalam penelitian ini adalah strategi peningkatan mutu guru yang dilakukan di

SMAN Kecamatan Bantan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN Kecamatan Bantan. Sedangkan

Penelitian berjalan selama enam bulan yaitu dari pertengahan pada bulan

Agustus 2016 sampai dengan Januari 2017

.

33 Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi,
presentasi, dan publikasi hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian pemula
Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),
Cet.I, hlm.51.

34 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2002), hlm. 4
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C. Subjek Dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMAN Kecamatan

Bantan. Sedangkan objeknya adalah Strategi Kepala Sekolah Dalam

Meningkatkan Mutu Guru Di SMAN Kecamatan Bantan.

D. Populasi Dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian penelitian.35

Populasi penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMAN Kecamtan Bantan.

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.36 Karena

populasi penelitian ini hanya 3 Kepala Sekolah, maka tidak digunakan sampel,

dengan meneliti keseluruhan subjek penelitian.

E. Asumsi Dasar.

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji

kebenarannya. Pengujian hipotesis akan membawa kesimpulan untuk menolak

atau menerima hipotesis. Dengan demikian asumsi dasar pada penelitian ini

adalah karena mutu guru yang rendah dengan adanya mengajar bukan

dibidang keahlian atau bukan di jurusannya, akses internet yang masih minim

serta jarak sekolah dengan kediaman guru yang lumayan jauh ditambah

dengan akses jalan yang masih belum baik.

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta,
Jakarta, 2006, Hal 106

36 Ibid, Hal 131
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F. Sumber Penelitian

Adapun sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data

langsung dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer

pada penelitian ini ialah buku Sudarwan Danim, Inovasi Dalam Upaya

Peningkatan Professional Tenaga Kependidikan, Hamzah Tugas Guru

Dalam Pembelajaran, dan E Mulyasa Manajemen Kepemimpinan Kepala

Sekolah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau

penunjang dalam penelitian ini. Adapun sebagai data penunjang

peneliti mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan strategi

peningkatan mutu guru.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian

ini, penelitian menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai

strategi peningkatan mutu guru di SMAN Kecamatan Bantan, dan

memperoleh data mengenai tanggapan-tanggapan yang berhubungan

kegiatan strategi peningkatan mutu guru SMAN Kecamatan Bantan.
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b. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan

yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap satu objek yang

menggunakan keseluruhan alat indra.37

c. Studi Dokumen

Metode ini digunakan untuk mengungkap masalah atau hasil

dari strategi peningkatan mutu guru, serta data-data lain yang bersifat

dokumen.

Studi dokumen dilakukan sebagai pelengkap untuk

mendapatkan data tentang gambaran umum, sejarah singkat, letak

geografis, struktur, organisasi, sarana-prasarana, dan dokumentasi

yang ada hubungannya dengan peneliti lakukan.

H. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya

kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di

temukan ide kerja seperti yang disarankan data. Untuk memperjelas

penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu

menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-

mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan,

menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.
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Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data

secara induktif, karena:

a. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang

terdapat dalam data,

b. Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi

eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel,

c. Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat

membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada

suatu latar lainnya,

d. Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang

mempertajam hubungan-hubungan,

e. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit

sebagai bagian struktur analitik.

Analisis ini digunakan untuk menganalisis Strategi Peningkatan

Mutu Guru Di SMAN Kecamatan Bantan.


