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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang

berusaha menggambarkan tentang peran kepala sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 04

Kecamatan PagaranTapah Kabupaten Rokan hulu

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri

04 Kecamatan Pagaran Tapah, Kabupaten Rokan Hulu, Penetapan lokasi ini

didasarkan atas alasan bahwa:

1. Peneliti mampu untuk meneliti permasalahan tersebut.

2. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.

3. Dari segi waktu dan dana tidak menjadi hambatan bagi penulis dalam

penelitian.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah kepala

sekolah Sekolah Menengah Pertama, tenaga pendidik di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 04 Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah Peran kepala sekolah

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri

04 Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu.
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4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka

penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Dan sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk

menggeneralisasi hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan

menggeneralisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitaian sebagai suatu

yang berlaku bagi populasi 1.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian, teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara dengan Kepala Sekolah diSekolah Menengah Pertama

Negeri 04 Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu sebagai

sumber data primer.

b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan

masalah penelitian yang kemudian di analisis sebagai data pendukung

terhadap data primer.

c. Observasi, yakni dengan pengamatan langsung terhadap situasi dan

kondisi Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Kecamatan Pagaran

Tapah Kabupaten Rokan Hulu.

1 Suharsimi Arikunto. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
TH, 2006, H, 130.
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6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam

penelitian ini berpedoman pada penjelasan miles dan huberman, yang

meliputi 4 kegiatan, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian

Data dan Penarikan Kesimpulan. Miles dan Huberman menyebut rangkaian

kegiatan analisis data tersebut sebagai model interaktif seperti terdapat pada

gambar berikut:

Gambar 1.

Komponen-komponen analisi data: Model interaktif (Miles & Huberman, 1984).2

2Mattehew B. Milles dan A. Michael Huberman, Qualitatif dan Analisis. Califorrnia : SAGE

Publication, TH, 1987, H 20.

Kesimpulan-
kesimpulan

Reduksi data Penyajian data

Pengumpulan data
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Analisis data kualitatif model interaktif inti merupakan upaya yang

berlanjut, berulang, dan terus –menerus. Masalah reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambar keberhasilan

secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul,

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam berbagai macam cara

yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pemurnian, pemilihan,

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data “kasar” dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data

dilakukan terus menerus selama proyek yang berorentasi kualitatif

berlangsung. Reduksi dat merupakan bentuk analisi yang menajam,

menggolong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (Data display)

Penyajian dat yang dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk

melihat gambaran secara keseluruh atau bagian-bagian tertentu dari

penelitian untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
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d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (Conculasion Drawing atau

Verifying)

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secar terus

menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki

lapangan dan selam proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk

menganasis dan mencari makna dari data yang dikumpulakan, yaitu

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul,

hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang

bersifat tentative, akan tetapi dengan bertumbuhnya data melalui proses

verifikasi secara terus menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat

“grounded”. Denga kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus

dilakukan verifikasi selam penelitian berlangsung.


