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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis diskriptif. 

penelitian yang dilakukan dengan cara memahami situasi yang unik dari 

bagian kecil yang diteliti, dan termasuk jenis studi lapangan (field study)55 

dikatakan kualitatif juga karena penyajian data dilakukan dengan cara 

deskriptif.  

Metode Deskriptif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan 

suatu masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya 

hasil penelitian 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, dengn tujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan 

akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.56 

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kementrian Agama Kabupaten Manokwari 

Papua Barat, khususnya kelompok kerja pengawas PAI, disamping itu juga 

dilakukan kepada SMPN 1 Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat. 

                                                           
55Penelitian kualititif dapat dibedakan kedalam penelitian naturalistic, interpretative, studi 

lapangan, obsevasi partisipatoris, induksi, studi kasus dan etnografi. Sharan B. Merriam, 

Qualitative Research and Case Study Application in Education, (San Francisco: Jossey Bas, A 

Wiley Imprint, 1998), hlm. 5-6. 
56Moh.Nasir,Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta:UI Pres,1988, hlm. 63.  
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C. Informan penelitian 

Informan dalam hal ini berperan sebagai sumber data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini,  meliputi: 

a. Sumber data primer, bersumber dari Pengawas PAI di Kota Manokwari. 

b. Sumber data sekunder yaitu guru PAI, dokumen tentang profil pengawas 

PAI, dokumen program kerja pengawas dan sebagainya yang digunakan 

untuk melengkapi dan mendukung data primer. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu.57 Pertimbangan 

yang dimaksud ialah bahwa yang menjadi subyek penelitian merupakan 

orang yang dapat memberikan data yang diperlukan. Apabila dari informan 

pertama peneliti merasa belum mendapat data yang lengkap, peneliti dapat 

beralih ke informan berikutnya yang dipertimbangkan akan dapat 

memberikan data secara lebih lengkap.  

E. Teknik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

 

 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 300. 
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a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dengan 

menggunakan seluruh alat indera.58 Dalam melakukan observasi, peneliti 

mengamati keadaan yang sebenarnya tanpa usaha disengaja untuk 

mempengaruhi, mengatur atau memanipulasi data. Jenis observasi yang 

digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti melihat atau 

mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di 

dalamnya.59 Data-data yang akan dihimpun melalui teknik observasi 

adalah kegiatan kepengawasan dan kinerja pengawas dalam melaksanakan 

tugas keseharian. 

b. Wawancara 

Penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara diminta wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara pendapat, dan ide-idenya.60 Hal ini perlu 

dilakukan guna memperoleh keterangan yang lengkap dan mendalam. 

Penulis akan menanyakan hal-hal yang berkenan dengan pelaksanaan 

supervisi dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI di SMPN 1 

Manokwari dan SMPN 3 Manokwari Papua Barat.  

                                                           
58Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta,: Andi Offset, 2002), hlm. 51. 

 
59Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 220. 

 
60Ibid., hlm. 320. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang program kerja pengawas, jadwal kunjungan 

pengawas, instrumen pengawas, hasil pembinaan oleh pengawas, dan atau 

dokumen-dokumen penting lain yang berhubungan dengan supervisi. 

Setelah data-data sudah terkumpul, peneliti kemudian akan 

mengorganisasi, mereduksi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan 

bahan analisis. 

F. Keabsahan data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi data dan konfirmability. 

a. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai teknik, dan berbagai waktu. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data 

yang diterima melalui beberapa sumber data/informan. Misal untuk 

menguji keabsahan data pengawas menguasai media berbasis 

powerpoint, penulis akan menanyakan kebenaran data tersebut dari 

pengawas PAI yang lain. Demikian seterusnya, kemudian data yang 

didapat akan dideskripsikan, dikategorikan, mana yang sama dan mana 
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yang beda. Kemudian data yang sudah dianalisis selanjutnya dimintakan 

kesepakatan kepada para informan di atas. 

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data 

dari sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. 

b. Konfirmability 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian maka penelitian tersebut memenuhi standar 

konfirmability. Dengan kata lain dalam sebuah penelitian prosesnya harus 

ada. Bahkan jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati banyak 

orang.61  

G. Teknik analisa data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kata gori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan memnuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.62 

                                                           
61Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 310. 

 
62Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pengantar Praktis, (Jakarta: Bina 

Aksara,1989), hlm.183. 
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Menurut Milles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, 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.63 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan,selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Adapun langkah-langkah yag diambil dalam analisis data berikut ini 

merupakan analisis data model Miles dan Huberman Yaitu : 

Gambar  Komponen dalam analisis data (interactive model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D),... hlm. 337 

Data collection 

(Pengumpulan data) 

Data reduction 

(Reduksi data) 

Conclusions:drawing/verifying 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/verifikasi 

Data display 

 (Penyajian data) 
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Dari gambar di atas, aktivitas yang dilakukan dalam analisis data 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari nara 

sumber subjek penelitian yang dilakukan melaui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

b. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

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

membuang yang tidak perlu.64 Kemudian data yang dikumpulkan 

selanjutnya di reduksi dengan cara dipilih data yang penting sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian dan di susun secara sistematis.  

c. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Miles and Huberman seperti yang dikutip sugiyono 

menyatakan, “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative tex.” Yang paling sering 

                                                           
64Ibid, hlm. 338. 
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digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.65  

Dari pernyataan di atas, maka penelitian ini setelah data 

direduksi kemudian akan disajikan sesuai dengan kategorinya, disusun 

sehingga membentuk suatu pola atau langkah-langkah secara runtut 

yang diambil dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawas  

pengawas dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI. Data yang 

akan disajikan berupa narasi atau uraian singkat yang diperkuat 

dengan bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. 

d. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan yang dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.66 

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 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. Penarikan kesimpulan berdasarkan kepada permasalahan 

yang akan dijawab pada penelitian ini. 

 

                                                           
65Ibid, hlm. 341. 
66 Ibid , hlm 342 
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F.  Sistematika Pembahasan 

             BAB I   Pendahuluan  

Laporan hasil penelitian ini diawali dengan mengungkapkan 

latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini penting 

dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini disertai dengan pertanyaan 

penelitiannya.  

 BAB II  Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.  

Kajian penelitian terdahulu berisi keterangan-keterangan 

hasil penelitian sejenis atau yang hampir sama yang sudah 

dilakukan sebelumnya, baik dari variabel penelitian maupun dari 

sisi metodenya. Kajian ini bertujuan untuk memposisikan 

penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu dan 

menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda 

dengan penelitian terdahulu. 

Kemudian kerangka teori yang berisi kajian tentang teori 

yang relevan dengan penelitian ini, sehingga membentuk sebuah 

kerangka berfikir yang menjadi landasan penulis menganalisis 

data dan menarik kesimpulan. Pembahasan diawali mengenai 

pengertian pengawas, tujuan dan fungsi pengawas, kinerja 
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pengawas, khususnya pengawas PAI, pengertian profesional 

guru, aspek-aspek profesional guru dan kriteria profesional guru.  

 BAB III  Metode Penelitian 

Menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi: 

jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, dimana lokasi 

penelitian dilakukan, siapa yang menjadi informan penelitian 

ini kemudian menjelaskan teknik penentuan informannya serta 

teknik pengumpulan datanya. Dibagian akhir dijelaskan juga 

cara menguji keabsahan data dan teknik analisa datanya. 

BAB IV   Hasil Penelitian dan Pembahasaan  

BAB V    Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




