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BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan, bahwa

dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa fenomena

terhadap tugas pokok dan fungsi pengawas madrasah di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Siak. Kemudian peneliti memunculkan suatu

temuan atau mengembangkan suatu temuan yang dapat memberikan informasi

serta gambaran tentang apa yang telah peneliti laksanakan. Menurut Tohirin,

penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistic dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah

serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dengan

mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh informan,

dan berusaha mengerti dan memberikan interpretasi dari peristiwa-peristiwa

tersebut.

1 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling,
Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012, h.3
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Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan

mengumpulkan informasi dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan

dengan tidak memerlukan perhitungan. Alasan penggunaan penelitian kualitatif

adalah :

1. Untuk memberikan batas latar belakang penelitian.

2. Untuk memudahkan perhatian penulis pada masalah-masalah yang

akan diteliti.

3. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis akan lebih kreatif

dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan karena dapat

memanfaatkan nalar dalam memecahkan masalah yang dihadapi,

disamping itu juga dapat mengembangkan hasil penelitian yang

mendukung keabsahan data yang didapatkan di lokasi penelitian.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di madrasah-madrasah yang berada di

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Siak. Madrasah tersebut

merupakan sekolah binaan yang menjadi sasaran pengawasan pengawas

madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan.

C. Informan Penelitian

Sumber data atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi secara keseluruhan

terhadap peran  pengawas madrasah, yang kemudian peneliti harus memilih

dan menentukan informasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, semua

ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung
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jawabkan validitasnya dan sesuai dengan fokus penelitian  yang penulis

lakukan.

Dalam penelitian ini, sebagai informan adalah kepala seksi, pengawas

dan kepala sekolah, yakni berjumlah 3 orang pengawas, 1 orang kasi, 3 orang

kepala sekolah dan 3 orang guru (setiap jenjang  madrasah 1 orang).

D. Teknik  Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat dalam subjek penelitian atau

sumber data. Sebuah Penelitian selain perlu menggunakan metode yang tepat,

juga penting memilih teknik dan alat yang tepat guna mengumpulkan data,

sehingga memungkinkan diperoleh data yang objektif. Ada beberapa metode

dalam pengumpulan data yaitu;

1. Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengamati dan mencatat secara sistimatis gejala-gejala yang diselidiki

dalam bab itu.2 Menurut Marzuki bahwa observasi diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap gejala atau

fenomena yang diselidiki,3 Metode ini dilakukan dengan melihat langsung

dan melakukan pengamatan-pengamatan langsung disertai dengan

pencatatan dan juga diperkuat dengan melakukan pendokumentasian di

lapangan.

2 Cholid Nurbuka dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, h.
80

3 Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta, BPEF-UII, 2000, h. 55-58
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Tohirin mengemukakan ada beberapa macam pengamatan yang

bisa dijadikan alternative oleh peneliti kualitatif dalam melakukan

penelitiannya, yaitu;

a. Berperan serta secara lengkap. Dalam tekhnik ini, peneliti menjadi

anggota penuh menjadi dari kelompok yang diamatinya.

b. Berperan serta sebagai pengamat. Dalam tekhnik ini peneliti sebagai

pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi melakukan

fungsi pengamatan.

c. Pengamat sebagai pemeran serta.

d. Pengamat penuh.4

Metode ini digunakan untuk memperoleh  data yang berhubungan

dengan kegiatan pengawas yang berkaitan dengan manajemen madrasah

atau administrasi madrasah .

Untuk melakukan pengamatan, peneliti menyiapkan instrumen

berupa daftar chek list, yang diobservasi adalah Peran Pengawas Madrasah

Kementerian Agama Kabupaten Siak dan instrumen yang digunakan

pengawas madrasah dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal ini peneliti sebagai salah satu pengawas mengamati

langsung  teman-teman pengawas Kementerian Agama secara fakta dan

data tentang kunjungan ke madrasah dalam rangka melakukan monitoring

terhadap manajemen sekolah, kinerja kepala sekolah, staff dan guru.

Memberikan bimbingan dalam bidang akademik yaitu penyusunan RPP,

4 Tohirin, op cit. h. 62-63
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Silabus dan  yang menyangkut administrasi serta kegiatan belajar mengajar

di kelas. Memberikan pengarahan kepada kepala madrasah, staff dan guru

dalam bidang manajerial dan akademik demi terselenggaranya pendidikan

yang kondusif.

2. Wawancara.

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal

jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam

wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya

komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun

komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering interviu

dilakukan anatara dua orang tetapi dapat juga sekaligus diinterviu dua

orang atau lebih.5 Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian

ini adalah wawancara terstruktur yang diberikan kepada kepala seksi

Pendidikan Islam (PENDIS), pengawas dan kepala sekolah. Wawancara

terstruktur adalah seseorang pewawancara atau peneliti telah menentukan

format masalah yang akan diwawancarai berdasarkan masalah yang akan

diteliti seperti pertanyaan. Wawancara dilakukan saat usai pertemuan

kegiatan rapat dan juga melalui alat telekomunikasi setiap diperlukan,

mengingat tidak siap pengawas untuk di temui dan jarak tempat tinggal

yang jauh dan pengawas lebih banyak dilapangan. Metode wawancara

dilakukan untuk mengetahui pendapat atau komentar para informan

mengenai kegiatan dan aktivitas mereka dalam pelaksanaan tugas pokok

5 Nasution, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta, h.113
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dan fungsi pengawas di sekolah. Wawancara digunakan untuk menguji

kebenaran data dengan membandingkan apa yang dilakukan informan yang

satu dengan informan yang lain, membandingkan informasi dari informan

ketika berhadapan di dalam forum dan sendiri-sendiri, dan untuk

mengungkap hal-hal yang tidak mungkin diungkap melalui observasi dan

studi dokumentasi.

Suharsimi Arikunto mengemukakan, wawancara adalah sebuah

dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh

informasi dari terwawancara (interview).6 Dalam penelitian ini ditujukan

untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran pengawas madrasah

Kementerian Agama Kabupaten Siak, yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi pengawas madrasah.

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti

memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada sumber data maka

peneliti menggunakan alat bantu yaitu: buku catatan transkrip wawancara.

Wawancara yang dilakukan dalam hal ini adalah seluruh variabel yang

menjadi konsep operasional yakni peran pengawas madrasah Kementerian

Agama Kabupaten Siak, instrumen yang digunakan pengawas madrasah

dalam melakukan tugas pokok dan fungsi serta faktor penghambat yang

dihadapi oleh pengawas.

3. Dokumentasi

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta,
2002), h. 145
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Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan

penyelidikan terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, notulen

rapat, catatan harian dan sebagainya.

Metode ini digunakan untuk  mempelajari data yang berupa

catatan-catatan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi madrasah.

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti hasil observasi dan

wawancara. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian

dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga

dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan

peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelititannya dapat

berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,

catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah.7 Menurut Nana Saudih

Sukmadinata teknik dokumentasi adalah suatu tekhnik pengumpulan data

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen , baik dokumen

tertulis, gambar, maupun elektronik.8 Adapun dokumen yang peneliti

peroleh sebagai berikut : Rencana Kegiatan Manajerial (RKM), Rencana

Kegiatan Akademik (RKA), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Rencana

Kegiatan Semester (RKS). Dokumentasi ini dilakukan dalam penelitian ,

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan

untuk mengkaji, menafsirkan terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Teknik  Analisis Data.

7 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan &
Tenaga kependidikan, Kencana, Jakarta, 2010, h.268

8 Nana Saudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, PT. Remaja Rosda
Karya, 2007, h. 221
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Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data

kedalam pola kategori, dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.9

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini ditempuh beberapa

cara sebagai berikut:

a. Menelaah seluruh hasil data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data

dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

b. Mengadakan reduksi data, yaitu merangkum, mengumpulkan dan

memilih data yang relevan, serta diolah dan disimpulkan.

c. Display data, yaitu berusaha mengorganisasikan dan memaparkan

secara keseluruhan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan

utuh.

d. Mengumpulkan dan verifikasi, yaitu melakukan interpretasi data dan

melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan

guna mengambil kesimpulan.

Selanjutnya penelitian dalam analisis melakukan langkah-langkah

untuk memperoleh analisa data yaitu : membuat catatan lapangan,

membuat catatan penelitian, mengelompokkan data sejenis, dan

menginterpretasikan data.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa verifikasi data

dilakukan secara kontinu sejak awal penelitian dan selama proses

penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil

9 Suharsimi Arikunto, op. cit, h. 35
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penerjemahan dan pengujian dengan tujuan memberikan solusi terhadap

permasalahan yang ada dengan didukung hasil penelitian yang telah

dilakukan.


