
72 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada tahapan ini, peneliti akan mengurai metode yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai landasan bertindak menurut aturan tertentu.92 Kata “metode” 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang tersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu perkerjaan agar tercapai tujuan yang telah 

dikehendaki.93 Sedangkan arti “penelitian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kegiatan pengumpulan, penyelidikan, pemeriksaan yang teliti, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data yang dilakukan sistematis  dan objektif untuk memecahkan 

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesa untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

umum.94 Penelitian berperan sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan, dengan 

demikian penelitian disebut sebagai sistem ilmu pengetahuan. Penelitian berfungsi 

sebagai pelindung ilmu pengetahuan dari kepunahan, karenanya ilmu pengetahuan 

menjadi lebih canggih dan up-to-date.95 

Menurut Imam Bawani metode penelitian ialah ilmu tentang tata cara yang 

harus ditempuh dalam penyelidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Harus 

dilakukan dengan cermat, teliti, kritis, logis, hati-hati, dan sistematis. Tidak 

gegabah dalam melakukan kegiatan penelitian agar tidak terjadi kegagalan sesorang 

untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diharapkan.96 

                                                           
92 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 22-23. 
93 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hal. 740. 
94Ibid.,hal. 1163. 
95 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 6. 
96 Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 

2016), hal. 36. 
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Metode penelitian sangat menentukan dalam usaha mengumpulkan atau 

menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan 

rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-

asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologi, pertanyaan-pertanyaan 

dan isu-isu yang dihadapi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai tradisi penelitian 

(research traditions).97 Dengan demikian, metode sebagai suatu kegiatan praktis 

dapat terlaksana secara terarah dan mencapai hasil optimal, sebab metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Dari kerangka ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian sebagai 

berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif dan kuantitatif sering ditemukan dalam dunia 

pendidikan. Kedua jenis penelitian ini sangat populer, khususnya di bidang 

pendidikan Islam dan memiliki karakteristik sendiri mulai dari formulasi judul, 

memformat perumusan atau fokus masalah, menata kaitan antar variabel, 

mengatur kerangka teori dan lain sebagainya.98 

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada memahami 

fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif menggunakan 

strategi multi metode, dengan metode utama wawancara, observasi dan studi 

                                                           
97 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal. 52. 
98 Ibid., hal. 107. 
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dokumenter.99 Penelitian kualitatif meprioritaskan kedalaman berfikir, walau 

tidak menutup kemungkinan untuk membutuhkan data kuantitatif dan juga 

menerangkan realitas terkait penelusuran teori dan mengembangkan 

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang ada.100 Kemudian 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan data yang ada, disamping itu penelitian deskriptif terbatas 

pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan ataupun peristiwa sehingga 

bersifat hanya sekedar mengungkapkan fakta (fact finding).101 

Penelitian kualitatif dijadikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.102 Dimana pendekatan penelitian ini 

yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terhadap 

obyek yang diteliti dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian untuk 

mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan dalam 

situasi dan kondisi tertentu.103 Proses penelitian ini melalui tahapan berpikir 

kritis ilmiah, peneliti berpikir secara induktif, menangkap bermacam-macam 

fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan dan menganilisisnya, 

kemudian melakukan teorisasi berdasarkan apa yang telah diamati.104 

                                                           
99 Ibid., hal. 116. 
100 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 80. 
101 Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 

2005), hal. 31. 
 102 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), hal. 4. 
103 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009), hal. 17. 
104 Burhan Bungin, Op.Cit.,hal. 6. 
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Melalui penelitian ini, peneliti ingin memahami dan mengungkap 

konsep-konsep, nilai-nilai, dan norma yang berlaku di SDN Dampit 06 Malang 

sekaligus ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. Serta 

data yang dikumpulkan pada jenis penelitian deskriptif ini berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, cacatan atau memo, 

dokumen resmi ataupun data-data yang tertulis. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini 

dianggap cocok dalam meneliti implementasi kebijakan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang yang data 

tersebut dirancang dengan metode observasi, dokumentasi, dan dapat diambil 

dari naskah wawancara atau kata-kata pelaku yang diamati. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dan dijadikan sebagai tempat serta tujuan penelitian 

ini adalah SDN Dampit 06 Malang yang beralamat di Jl. Werkudara RT.04 

RW.13 Polaman, Kec. Dampit Kab. Malang, yang merupakan sekolah sasaran 

dalam penelitian ini, dengan alasan untuk mengetahui implementasi kebijakan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 

Malang. 
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Pemilihan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang 

diperoleh peneliti dari data-data pra-observasi di lapangan sebagai berikut: 

1. SDN Dampit 06 Malang, merupakan salah satu sekolah yang berada di 

daerah kabupaten Malang, yang memiliki guru-guru yang disiplin dan 

kreatif. 

2. Terdapat kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, tepatnya kebijakan 

dalam meningkatkan kompetensi guru PAI dengan didasarkan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah yang baik, efektif dan tangguh dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguak suatu 

permasalahan dan diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau mengisi 

hipotesis yang sudah dirumuskan serta merupakan serangkaian informasi baik 

berbentuk verbal maupun nonverbal yang diperoleh dari informan guna 

menjelaskan perilaku atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian.105 Data 

adalah informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta.106 

Menurut Mantja dalam bukunya Imam Gunawan, pengumpulan data 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni metode yang bersifat interaktif 

dan noninteraktif. Teknik interaktif berupa wawancara dan bermain peran. 

                                                           
105 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 84. 
106 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 

2002), hal. 72. 
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Teknik noninteraktif berupa analisis isi dokumen, arsip, dan tidak bermain 

peran. Data penelitian kualitatif menurut Mantja adalah manusia dengan 

perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen.107 

Sesuai dengan judul penelitian, sumber data yang digunakan ialah 

teknik interaktif (observasi, wawancara) dan noninteraktif (dokumen) atau data 

kualitatif, yakni berupa dokumen, catatan lapangan, ucapan, dan lain-lain. 

Sehubungan dengan itu, peneliti membagi data menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

tersebut dapat berupa data wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-

lain.108 Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat penelitian dilakukan, dalam hal ini adalah di SDN 

Dampit 06 Malang. 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.109  

Data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SDN Dampit 

06 Malang secara langsung diamati, dan diwawancarai, guna memperoleh 

data seperti data tentang implementasi kepala sekolah dalam 

                                                           
107 Imam Gunawan, Op.Cit.,hal. 142. 
108 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), hal. 87. 
109 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 124. 
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meningkatkan kompetensi guru PAI, dan juga data yang didapat dari guru 

PAI itu sendiri. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan sebagai 

pendukung dalam melakukan penelitian serta menyelesaikan masalah 

yang dihadapi sekaligus data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

dari dokumen-dokumen yang diperoleh dan data-data yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

Data sekunder ini dimaksudkan untuk melengkapi data primer dari 

kegiatan penelitian. Data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen 

berupa catatan-catatan. Seperti sumber buku dan majalah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.110 Selain itu foto dan data 

statistik juga termasuk sebagai sumber data tambahan. Sedangkan data 

sekunder dari penelitian ini adalah dokumenter, yang berupa informasi 

dari arsip-arsip seperti profil SDN Dampit 06 Malang, arsip-arsip dan 

dokumen-dokumen tentang agenda dan program tentang peningkatan 

kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. 

 

 

 

 

                                                           
110 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (rev. ed.; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), hal. 113. 
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D. Teknik Pengumpulan Data / Informan 

Salah satu tahapan yang paling penting dalam suatu penelitian adalah 

mencari data. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mampu mencari data yang 

akurat dengan menggunakan beberapa teknik-teknik dalam pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah ketepatan cara-cara yang 

digunakan dalam pengumpulan data. 

Menurut Iman Gunawan dalam bukunya  Metode Penelitian Kualitatif 

Teori dan Praktik, bahwa prinsip teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif ada tiga, yakni:111 

1. Menggunakan multisumber bukti, menggunakan banyak informan dan 
memerhatikan sumber-sumber bukti lainnya. 

2. Menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan 
mengkoordinasikan data yang telah terkumpul, biasanya studi kasus 
memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperoleh pun cukup 
banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data, supaya data yang 
terkumpul tidak hilang saat dibutuhkan nanti. 

3. Memelihara rangkaian bukti, tujuannya agar bisa ditelusuri dari bukti-
bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan 
penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.  
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Kata“observasi” berasal dari bahasa latin yang berarti “ melihat” 

dan ”memerhatikan”. Istilah observasi ialah kegiatan memerhatikan 

secara akurat  dengan fenomena yang muncul.112 Observasi merupakan 

pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena 

                                                           
111 Imam Gunawan, Op.Cit., hal. 142-143. 
112Ibid.,hal. 143. 
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yang diselidiki sekaligus kegiatan yang di dalamnya peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-

individu di lokasi penelitian.113 Dalam observasi, peneliti 

merekam/mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur.114 

Observasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:115 

a. Observasi Partisipasi (Participant Observer) 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pancaindra (penglihatan dan pendengaran). Adapun 

kriteria observasi partisipasi ialah terencana, memiliki tujuan 

penelitian, sistematik, uji keabsahan data. 

b. Observasi Tidak Berstruktur 

Observasi tidak berstruktur dilakukan tanpa membuat 

rancangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti yang 

menggunakan observasi ini harus mampu mengembangkan daya 

pengamatannya dalam mengamati obyek. Menguasai ilmu merupakan 

kunci dari keberhasilan observasi tidak berstruktur. 

c. Observasi Kelompok 

Observasi kelompok sering digunakan bagi peneliti. Pada 

observasi ini, dilakukan secara kelompok terhadap suatu atau 

beberapa objek. 

                                                           
113 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 69. 
114 John W Creswell, Reseacrh Disign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Cet. 

III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 267. 
115 Burhan Bungin, Op.Cit.,hal. 115. 
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Penelitian ini menggunakan bentuk observasi partisipasi. Peneliti 

mengamati langsung akan fenomena yang terjadi di SDN Dampit 06 Malang 

terkait dengan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati 

secara langsung dilapangan, terutama tentang: 

a) Kondisi fisik dan non fisik SDN Dampit 06 Malang 

b) Program-program dalam peningkatan kompetensi guru PAI 

c) Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan program-

program tersebut. 

2. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi 

verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi.116 Wawancara merupakan cara peneliti mengumpulkan data 

dengan mendapatkan keterangan lisan.117 Menurut Kartono, wawancara 

adalah suatu percakapan yang mengarah kepada suatu permasalahan 

tertentu, proses tanya jawab antara peneliti dan informan. Wawancara pada 

jenis penelitian ini merupakan pembicaraan yang memiliki arah tujuan. 

Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada persepsi, perasaan, dan 

pemikiran informan.118 

 

                                                           
116 S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.113. 
117 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 

1989), hal.129 . 
118 Imam Gunawan, Op.Cit.,hal. 160. 
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Alat yang digunakan dalam pengambilan data wawancara ini 

adalah perekam suara (recording). Adapun rencana pemilihan narasumber 

atau informan dalam wawancara ini guna mendapatkan data penelitian 

ialah kepala sekolah dan guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari data yang berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, dan sebagainya.119 Sugiyono 

memberikan pengertian bahwa teknik ini berupa dokumen, yaitu catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, 

sejarah kehidupan, kebijakan, dan lain-lain.120 

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pengantar Metodologi 

Research Sosial yang telah dikutip oleh Burhan Bugin tentang 

dokumenter, bahwa metode dokumenter merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial 

pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka 

bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.121 

Dokumentasi dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, foto, 

aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti laporan rapat, keputusan 

                                                           
119 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hal. 206. 
120 Sugiyono., Op.Cit., hal. 329.   
121 Burhan Bungin, Op.Cit.,hal. 121. 
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kepala sekolah, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di 

lembaga dan sebagainya.122 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode 

dokumen untuk mendapatkan data soft file, hard ware, foto, dan 

memperoleh data-data yang sesuai dengan masalah penelitian ini dengan 

menganalisa data-data tertulis seperti: arsip-arsip, agenda-agenda yang 

berhubungan dengan program peningkatan kompetensi guru PAI serta 

keputusan kepala sekolah terkait implementasi kebijakan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang.  

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkip wawancara dan catatan lapangan yang telah dihimpun oleh peneliti. 

Analisa data bisa terdiri dari sejumlah komponen, tetapi proses analisa data 

secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang diperoleh berupa 

teks atau gambar.123  

Kegiatan analisa dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang 

bermakna, dan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara sistematis.124  

                                                           
122Ibid.,hal. 123. 
123 John W Creswell, Op.Cit., hal. 274. 
124 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi VI) 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 129. 
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Analisa data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan. Tiga konsep analisa data menurut ahli yang telah dikutip oleh Lexy 

J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif :125

1. Bogdan dan Biklen (1982) : kegiatan setelah pengumpulan data dengan

mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola,

mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan dapat

dipelajari, memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

2. Seiddel (1998): memberi kode hasil catatan lapangan, mengumpulkan,

dan memilah.

3. Janice Mc. Drury (1999) mempelajari data, memilih kata kunci dan

gagasan yang berasal dari data, menuliskan model yang telah ditemukan,

dan koding yang telah dilakukan.

Teknik analisis data dalam pembahasan ini menggunakan 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah mendeskripsikan data 

melalui kata-kata berbentuk tulisan.126 Data yang diperoleh akan dianalisis 

dengan menggukan model analisis data Miles and Huberman sebagaimana 

dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas.127 Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

125 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2008), hal. 248. 

126 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2002), hal. 3. 

127 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 337. 
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a) Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

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

polanya, serta membuang hal yang tidak diperlukan.128 Reduksi data 

merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, 

abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam 

catatan lapangan tertulis.129 Dalam tahap reduksi data, peneliti 

menggunakan teknik analisis taksonomi dengan cara mengumpulkan 

data di lapangan secara terus menerus melalui pengamatan partisipan, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah keseluruhan data 

terkumpul, kemudian data-data tersebut oleh peneliti dijabarkan 

secara lebih rinci dan mendalam.130 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data mengenai implementasi kebijakan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi guru PAI direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Dengan menyajikan data, peneliti akan lebih mudah memahami apa 

yang terjadi dalam penelitian melalui penjabaran yang bersifat 

deskriptif. 

 

                                                           
128 Ibid., hal. 338. 
129 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), hal. 129. 
130 Sugiyono, Op.Cit., hal. 365. 
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c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Setelah tahap reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, 

maka tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, 

peneliti memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah 

dilaksanakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

F. Uji Keabsahan Hasil Penelitian 

Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan 

dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menguji keabsahan 

data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses 

perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir 

dari suatu penelitian. Menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik 

pemeriksaan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yakni derajat kepercayaan 

(kredibilitas), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability).131  

 

                                                           
131 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), hal. 173. 
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Kriteria-kriteria keabsahan data di atas memudahkan pelaksanaan teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Namun untuk mengaplikasikan kriteria-kriteria 

tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis penelitian yang 

digunakan. Adapun kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang  

digunakan dalam penelitian ini, adalah kriteria kredibilitas (derajat 

kepercayaan) dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan ini tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.132 

Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung di lapangan dalam 

pelaksanaan program kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. 

2. Ketekunan Pengamat 

Peneliti melakukan pengamatan dengan sangat teliti, rinci, hati-hati, 

dan cermat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci.133 Oleh sebab itu, ketekunan pengamatan menyediakan 

pendalaman dan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

                                                           
132 Ibid., hal. 175. 
133 Ibid., hal. 177. 
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berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Dalam penelitian ini, 

peneliti memusatkan diri pada pelaksanaan kebijakan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi guru PAI secara rinci. 

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.134 Dimana teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Hal ini dilakukan untuk mengecek dan membandingkan 

data dengan sumber lain. Denzin membedakan teknik triangulasi ke dalam 

empat macam pemeriksaan dan pengamatan yakni penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori.135  

Melalui triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan 

jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Oleh karena itu, peneliti dapat melakukannya dengan jalan sebagai 

berikut: 

a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

b) Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

                                                           
134 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (rev. ed.; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), hal. 178. 
135 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XXXII, (rev. ed.; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 330. 



89 
 

c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan.136 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini, teknik 

triangulasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan data 

yang diperoleh dari lapangan atau yang disebut data primer dengan data 

sekunder yang didapat dari beberapa dokumen serta referensi buku-buku 

yang terkait dengan pembahasan penelitian. Teknik ini berguna untuk 

mengetahui proses pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Ibid., hal. 332. 


