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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dapan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan agustus 2015 sampai November

2015 dan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Tambang.

B. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1

tambang, dan objeknya adalah Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan

Profesionalisme Tenaga Pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tambang.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi inporman kunci adalah Kepala

Sekolah dan informan tambahan adalah Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tambang.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dilapakangan penulis menggunakan 2 macam

tehnik pengumpulan data:

1. Wawancara yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada

narasumber untuk menghimpun data. Tehnik ini di gunakan untuk

mengumpulkan data Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan

profesionalisme Tenaga Pendidik di SMA Negeri 1 Tambang.
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2. Dokumentasi yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian

ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen bisa

berbentuk gambar, tulisan, atau penghargaan dari seseorang. Tehnik ini

digunakan untuk mendapatkan data tertulis atau dokumentasi mengenai

keaadaan Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme

Tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan kegiatan

mengatur, mengurutkan mengelompok, member tanda/ kode, dan

mengkatagorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis

kerja berdasarkan data yang diperoleh. Metode Deskriptif Analisis akan

digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulakan data, menyusun, serta

menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur

dan teliti terdapat suatu objek penelitian. Aktivitas dalam data kualitatif yaitu

data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verificatioan.34

1. Reduksi data (data reduction)

Pada tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok,

menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
2011), h 245-246
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2.Penyajian data ( data display)

Penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dimaksudkan agar

memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau

bagian-bagian tertentu dari peneliti untuk memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

3.Menarik kesimpulan (conclusion drawing/ verificatioan)

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara

terus menerus sepanjang proses penilitian berlangsung. Sejak awal

memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha

menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan.


