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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjaring 

informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada 

di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, 

baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris (Sugiyono, 2008: 9).  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat 

deskripsi atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, 

faktual dan akurat. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau dari suatu proses yang diamati. Data yang muncul yanag 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka didapatkan dalam beberapa 

cara, yaitu: observasi, wawancara, intisari dokumen, atau dengan cara lain 

yang biasanya diproses dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan 

Huberman, 1992:15-16). 
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B. Lokasi Penelitian  

Lokasi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam hal ini 

peneliti menentukan lokasi di SMK Al-Qodiri 1 Jember. Lokasi tersebut 

dipilih dengan pertimbangan karena lokasi tersebut dianggap cukup 

memperhatikan dan memberikan kontribusi dalam mencapaian tujuan 

pendidikan, khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi guru. 

 

C. Subyek Penelitian   

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan dengan 

cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel (informan) dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:218). Hal 

ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan 

kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat 

digunakan untuk membangun teori. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai infoman antara lain: 

1. Kepala Sekolah  

2. Dewan guru  

3. Karyawan  

4. Siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Teknik tersebut diantaranya: 
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1. Wawancara  

Secara umum dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara 

secara mendalam. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara lebih mendalam dari suatu masalah dengan jumlah 

responden yang sedikit. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan metode campuran (semi struktur), yaitu mula-mula pewawancara 

menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur, kemudian satu 

persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. 

Adapun pertanyaan pokok dalam wawancara ini antara lain: 

a. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi paedagogik guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

b. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi profesional guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

c. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi kepribadian guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 
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d. Bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

kompetensi sosial guru di SMK Al-Qodiri 1 Jember Tahun Pelajaran 

2015/2016?    

2. Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkapkan aktifitas dan 

tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap 

masalah-masalah yang diteliti. Studi dokumentasi ini memungkinkan 

ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan 

observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi 

dapat mengkonfirmasikannya dengan bentuk wawancara kembali dengan 

narasumber yang terdahulu. Studi dokumentasi ini merupakan kegiatan 

pengumpulan data yang dapat berupa foto, buku-buku, modul, jurnal, 

piagam, dan sebagainya yang diperoleh saat wawancara maupun 

observasi dilakukan. 

Adapun data yang diambil dari metode dokumentasi adalah: 

a. Latar belakang dan sejarah SMK Al-Qodiri 1 Jember. 

b. Data-data tentang personal di SMK Al-Qodiri 1 Jember. 

c. Data-data tentang inventarisir SMK Al-Qodiri 1 Jember.  

3. Observasi  

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi 

langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa yang akan diselidiki (Sugiyono, 2008:145). Pelaksanaan 
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observasi memerlukan rancangan yang sistematis, penyesuaian dengan 

tujuan penelitian, pencatatan dalam bentuk pencatatan lapangan, dan 

pengendalian terhadap hasil penelitian sehingga diperoleh validitas dan 

reliabilitasnya. Pelaksanaan observasi ini disusun dalam suatu tabel 

pedoman observasi yang memuat unsur-unsur, sasaran penelitian, dan 

pertanyaan observasi. 

Adapun data yang diambil dari metode observasi ini adalah strategi 

kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru di SMK Al-Qodiri 

1 Jember, yang meliputi: kompetensi paedagogik, profesional, 

kepribadian, dan sosial.  

 

E. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Proses analisis data 

dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan 

kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data dilakukan. Sugiyono (2008: 

246) menjelaskan, di dalam melakukan analisis data mengacu kepada tahapan 

berikut, yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Pada tahap ini, yang dilakukan peneliti adalah:  

a. Mencatat data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) 

baik dari observasi, field note, rekaman wawancara, serta dokumen ke 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan 

direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok. 
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b. Pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-

tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan 

selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang 

serupa dikelompokkan dalam suatu tabel. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam 

bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. 

3. Penarikan kesimpulan (verification) 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan 

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

hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih 

bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses 

verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang 

bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa terus 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 
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F. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara 

yang berbeda dengan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,  

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif antar informan mengenai fokus 

penelitian, 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa 

kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bersifat komprehensif, 

dimana komponen yang satu berkaitan dengan komponen yang lain, sehingga 

dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode yang sistematis. Sejalan 

dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan gambaran tentang 

Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan kompetensi guru di SMK Al-

Qodiri 1 Jember.  

Langkah awal dalam kegiatan ini dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan maupun penelitian lapangan tentang kondisi obyektif penerapan 

manajemen personalia. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji 
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teori, konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk 

mendukung studi pendahuluan di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan 

teknik wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi, yang 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendeskripsikan temuan-temuan di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil 

temuan-temuan di lapangan tersebut kemudian dilakukan pengecekan ulang 

menggunakan triangulasi sumber untuk melihat keabsahan atau kebenaran 

data yang telah didapatkan. 

 


