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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis diskriptif. 

Pendekatan kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki 

seperangkat kriteria memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati kedua belah pihak; 

peneliti dan subjek penelitian.90 

Adapun metode deskriptif yaitu suatu metode yang diarahkan untuk 

memecahkan suatu masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan 

apa adanya hasil penelitian dan yang ada pada masa sekarang. Dengan kata 

lain, metode ini digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.91 

                                                           
90Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015) hlm. 27. 
91Moh. Nazir,  Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Pres, 1988), hlm. 63. 
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Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara sestematis fakta dan karakteristik objek studi92 atau 

menjawab pertanyaan berkaitan dengan objek studi saat ini.93 

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang strategi pengawas 

dalam membimbing guru PAI SMP menyusun PTK di Kabupaten Sijunjung.  

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Pokjawas dan 

SMP Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. 

C. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi  Informan atau sumber data dalam penelitian ini 

adalah Pengawas dan Guru PAI SMP di Kabupaten Sijunjung  

D. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian  ini, peneliti menentukan informan atau sumber data 

dengan teknik purposive sampling. Sugiyono mengatakan bahwa yang 

dimaksud purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu dengan apa yang kita harapkan.94 Pada awalnya 

penulis memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberi 

informasi/data yang penulis butuhkan, selanjutnya apabila dari informan 

pertama peneliti merasa belum mendapat data cukup, peneliti beralih ke 

informan berikutnya yang dipertimbangkan akan dapat memberikan data secara 

                                                           
92Stephen Isaac, William B.Michael, Handbook in Research and Evaluation, 2nd  Edition, 

(San Diego: Edits Publisher, 1982),  hlm. 46. 
93Gay, L.R., Education Research (Columbus: A Bell & Howell Company, 1981),  hlm. 153. 
94Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Cet Ke 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-219. 
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lebih lengkap. Demikian seterusnya sampai datanya telah jenuh atau dengan 

menambah informan lain tidak diperoleh informasi/data baru yang berarti.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan. Pada 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi 

yang alamiah), dilihat dari segi cara dan teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.95 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berupa pertemuan 

dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide tanya 

jawab secara lisan sehingga dibangun makna dalam suatu topik tertentu.96 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh dan pengumpulan data yang 

falid, mendalam dari Pengawas, Guru PAI SMP di Kabupaten Sijunjung.  

2. Observasi. 

Observasi atau pengamatan dalam rangka mengumpulkan data dalam 

suatu penelitian merupakan hasil dari perbuatan jiwa dan penuh perhatian. 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari –hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.97  Kegunaan dalam 

                                                           
95Ibid., hlm. 309. 
96Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), hlm. 212.    
97Sugiyono, Metode Penelitian...,hlm. 310. 
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penelitian ini adalah untuk mendapatkan letak geografis SMP di Kabupaten 

Sijunjung.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang strategi pengawas dalam membimbing guru PAI 

SMP menyusun PTK di Kabupaten Sijunjung, baik berupa data foto, video, 

slide powerpoint, tulisan atau dokumen-dokumen penting lain yang 

berhubungan dengan strategi pendampingan pengawas . Setelah data-data 

sudah terkumpul, peneliti kemudian akan mengorganisasi, mereduksi dan 

mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. 

F. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini penulis akan 

mengggunakan trianggulasi data. Sugiyono menyatakan, dalam penelitian 

kualitatif, sebuah temuan data dinyatakan valid bila tidak terjadi perubahan 

antara apa yang dilaporkan dengan kejadian sesungguhnya98.  Secara umum 

beberapa teknik keabsahan data adalah sebagai berikut:  

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan; perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, 

triangulasi (triangulasi teknik dan triangulasi sumber),  analis kasus 

negatif, dan menggunakan bahan referensi.  

2. Pengujian Tranferability 

                                                           
98Ibid.,hlm. 365-366. 
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Tranferability ini merupakan validitas eksternal meninjukkan 

derajat ketepatan, nilai tranfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga 

mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Supaya hasil penelitian digunakan atau diterapkan hasil penelitian 

tersebut oleh pembaca, maka peneliti dalam membuat laporanya harus 

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

3. Pengujian Dependeability 

Dalam penelitian ini uji dependeability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan 

sehingga penelitian ini benar-benar mendapat kan data dari hasil 

penelitian dilapangan bukan mendapatkan data dari rekayasa. Kalau 

proses penelitian tidak dilakukan tapi data nya ada, maka maka penelitian 

tersebut tidak dependeability. Sehingga perlu di audit kembali oleh 

auditor atau pembimbing. 

4. Pengujian konfirmability 

Dalam pengujian ini hampir sama dengan uji dependabiliti, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability 

berarti menguji hasil penelitian, diakaitkan dengan proses yang 

dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmability, dalam 

penelitian harus ada nya proses.99  

 

                                                           
    99Ibid., hlm . 83. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini tidak membahas tentang statistik (data dalam bentuk 

angka), maka analisis data yang dipakai penulis adalah analisis deskriptif 

kualitatif dalam bentuk laporan uraian dengan menjelaskan atau 

melaporkan apa adanya, mengklarifikasi dan menuangkan dalam bentuk 

kata-kata dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

Menurut Milles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.100. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.101 Sugiyono 

mengemukakan, mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.102 Dalam penelitian 

ini peneliti akan memfokuskan pada pengawas dan guru dalam 

                                                           
100Sugiyono, Metode ..... hlm. 246. 
101Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru,alih bahasa oleh Tjetjep Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 

Cet.1,hlm. 16. 
102Sugiyono, Metode ..... hlm. 247. 
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penyusunan penelitian tindakan kelas (PTK), apa saja menjadi kendala 

bagi guru dalam menyusun PTK dan bagaimana strategi yang diberikan 

oleh pengawas.  

2. Data display (Penyajian Data) 

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.103 Data yang sudah direduksi kemudian akan 

disajikan sesuai dengan kategorinya, disusun sehingga membentuk 

suatu pola kenyataan tentang startegi pengawas dalam membimbing 

guru PAI. Data yang akan disajikan berupa narasi atau uraian singkat 

yang diperkuat dengan bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut. Dengan demikian 

melalui penyajian data ini, data akan terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. 

3. Conclusion drawing/ verification  (Penarikan Kesimpulan)  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah 

disajikan. Pada awalnya mungkin data yang telah disajikan akan 

menjadi satu kesimpulan, akan tetapi selama proses penelitian masih 

berlangsung dan mungkin akan ditemukan data baru, kesimpulan awal 

                                                           
103Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis..... hlm. 17. 
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tadi dapat berubah, atau sebaliknya, jika kesimpulan awal kemudian 

diperkuat dengan bukti-bukti baru yang valid dan konsisten maka 

kesimpulan yang dikemukakan diawal akan menjadi kesimpulan akhir 

yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.104 

Untuk memudahkan memahami aktivitas dalam analisis data yang 

meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification. Berikut ditampilkan gambar komponen-komponen analisis 

data menurut Milles dan Huberman dan disebutnya sebagai model 

interaktif: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Komponen dalam analisis data (interactive model).105 

 

 

 

 

 

                                                           
104Sugiyono, Metode ..... hlm. 252. 
105Ibid., hlm. 17. 
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F. Sistematika Pembahasan 

BAB I    Pendahuluan  

  Meliputi gambaran umum, meliputi latar belakang masalah, fokus  

  penelitian,  pertanyaan penelitian, tujuan dan  manfaat   penelitian,  

  dan sistematika penulisan tesis. 

BAB II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.  

 Sup pokok bahasan yang berkaitan dengan teori: Penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

Strategi pengawas,Tugas Pokok Pengawas dan kompetensi 

Pengawas  

 Penelitian Tindakan Kelas meliputi: Pengertian Penelitian 

Tindakan Kelas, Tujuan Penelitian Tindakan Kelas, manfaat 

Penelitian Tindakan Kelas dan Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan 

Kelas. 

BAB III  Metode Penelitian 

Jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi, informan, 

teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan 

data, teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V   Penutup 

 

 

 

 




