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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun 

penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1998:8) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk 

pendekatan yang naturalistik terhadap pokok persoalan. Ini berarti para 

peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiyahnya, berusaha 

memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang 

orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup 

pengguanaan dan pengumpulan beragam material empiris yang digunakan, 

studi kasus, pengalaman personal, introfektif, kisah hidup, dan teks 

wawancara, observasi, sejarah, interaksional, yang mendeskripsikan momen-

momen rutin dan problematika serta makna dalam kehidupan individual. 

Sedangkan menurut bogdan dan taylor (1975), metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan 

dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. 

Deskriptif dalam penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran yang 

lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek 

tertentu.  Pendekatan ini langsung menunjukan latar dan individu-individu 

secara keseluruhan: subjek penyelidikan baik berupa organisasi ataupun 

individual, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi 

hipotesis, akan tetapi dipandang sebagai dari satuan keseluruhan
25
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Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian studi 

kasus. Studi kasus adalah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Studi 

Kasus  ialah suatu  serangkaian  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  secara  

intensif, terincidan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, 

baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang lembaga, atau organisasi 

untuk memperoleh   pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. 

Biasanya, peristiwa yang  dipilih  yang  selanjutnya  disebut  kasus  adalah  

hal  yang  aktual yang sedang berlangsung.
26

 

 

B. Lokasi Peneitian 

Penelitian akan dilasanakan di MTs Muhammadiah 1 Malang. MTs 

Muhammadiah 1 Malang beralamatkan jalan baiduri sepah No. 27, Tlogomas 

kecamatan lowokwaru kota Malang Jawa Timur 65144.  

Alasan peneliti memilih MTs Muhammadiah 1 Malang sebagai 

tempat penelitian karena MTs Muhammadiah 1 Malang Merupakan Sekolah 

Menengah yang bernafaskan Islam, dan MTs Muhammadiah 1 Malang 

dikenal sebagai sekolah yang mengeluarkan alumni-alumni yang memiliki 

nilai prestasi belajar yang baik, di MTs Muhammadiah 1 Malang juga sering 

meraih prestasi baik di tingkat profinsi maupun nasional. MTs Muhammadiah 

1 Malang juga telah meraih akriditasi A,  Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana peran kepala sekolah MTs Muhammadiah 1 Malang 

sebagai leader dalam meningkatkan mutu pendidikan.  
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C. Sumber Data 

Sumber data penelitian diambil dan diperoleh di mana penelitian itu 

dilakukan. Sehingga untuk memperoleh hasil data yang relevan dengan 

permasalahan, maka peneliti mengambil data menggunakan sumber data primer dan 

sekunder.  

Sumber data primer yaitu peneliti memperoleh data langsung dari 

sumbernya, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 

MTs Muhammadiah 1 Malang, karena penelitian ini berfokus kepada peran 

kepala sekolah itu sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan juga 

kepala sekolah merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 

yang di teliti, memahami dan menguasai data, informasi ataupun fakta dari 

subjek yang diteliti. Dari kepala sekolah inilah peneliti akan mendapatkan 

data dengan mengadakan wawancara secara langsung bersama kepala 

sekolah.  

Sumber data sekunder adalah data yang bukan dilakukan secara 

primer atau secara langsung oleh peneliti dan yang diteliti, melainkan melalui 

perantara, misalkan dari majalah, internet dll. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa data-data tertulis seperti data sekolah, guru, 

karyawan dan siswa, struktur organisasi, serta buku-buku penunjang, dan lain 

sebagainya.  
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D. Teknis Pengambilan data Peneitian 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan 

data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang di observasi, 

kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang yang berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya 

(patton, 1980: 124).
27

 

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, 

kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. 

kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa 

yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat 

kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, 

merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti. 

2. Wawancara 

Selain melalui observasi partisipatif, peneliti dapat mengumpulkan 

data melalui wawancara kepada kepala sekolah MTs Muhmamadiah 1 

Malang secara mendalam,wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung tentang bagaimana peran kepala sekolah sebagai 

leader dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengajukan 

pertanyaan antara kepada kepala sekolah. Bahkan keduanya dapat dilakukan 
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bersamaan, di mana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih 

dalam lagi data yang didapat dari observasi. Seperti yang dikemukakan 

olehdengan Dexcer (1970) mengambarkan wawancara adalah sebuah 

percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk 

memperoleh bentukan-bentukan disini dan sekarang dari orang, peristiwa, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian, dan cantuman 

lainya (lincoln & guba, 1985: 268).
28

  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktut 

dan tidak terstruktur. Wawancara ini peneliti lakukan dengan cara 

mempersiapkan bahan pertanyaan dengan yang akan digunakan untuk 

wawancara terlebih dahulu, selanjutnya dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan pertanyaan akan berlangsung spontan atau bebas tidak 

menggunakn pedoman wawancara penelitian karena disini peneliti akan 

menanyakan atau memperjelas kembali apa yang telah peneliti dapatkan 

dari hasil wawancara terstuktur. 

3. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi disini adalah mengacu pada material 

(bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus 

klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen 

sebagai dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi 

atau wawancara (Bogdan & biklen, 1998: 133).
29
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Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi terkait 

dengan gambaran umum yang ada di MTs Muhammadiah 1 Malang, 

seperti profil sekolah, letak geografis, visi misi, struktur organisasi, dan 

sebagainya yang tentunya menunjang penelitian.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas 

sehingga diperoleh data yang kredibel. Setelah data terkumpul, maka akan 

dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan dengan cara 

merangkum, melilih dan memilah data yang penting dan membuang data yang 

dirasa tidak terlalu penting. Dengan demikian data yang di sajikan akan lebih jelas 

dan akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya dan 

mempermudah peneliti dalam mencari kembali jika diperlukan. Disini peneliti 

menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif, yang mana teknik analisis 

deskriptif ini adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu 

objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas pristiwa pada 

masa sekarang. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dalam bentuk laporan 

secara uraian dan menarik kesimpulan berupa fakta-fakta yang telah peneliti 

peroleh. Dalam penelitiaan ini semua harus di cek keabsahanya agar hasil 

penelitian yang peneliti lakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya dan 

dapat dibuktikan. 
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F. Tahap-tahap Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yaitu seputar administrasi. administrasi ini 

berhubungan dengan segala urusan sebelum melakukan penilitian sepeti 

mengajukan perijinan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian. Pelaksaan persiapan perijinan tersebut meliputi:  

a. Tahap pertama peneliti meminta surat pengantar di fakultas agama 

islam Universitas muhammadiah malang yang di tujukan kepada 

sekolah MTs Muhammadiah 1 Malang dengan tujuan agar peneliti 

bisa melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

b. Tahap kedua setelah surat pengantar dari fakultas telah di terima oleh 

sekolah, lalu sekolah meminta peneliti untuk meminta surat 

rekomendasi dari Kementrian Agama. 

c. Tahap ketiga peneliti meminta surat pengantar di fakultas lagi untuk di 

serahkan ke Kementrian. Setelah surat di serahkan ke kemenrian 

agama dari kemenrian agam di beri surat untuk di serahkan kesekolah. 

d. Tahap keempat peneliti menyarahkan surat yang di berikan oleh 

kementian agama ke sekolah. Setelah mendapatkan ijin penelitian dari 

sekolah peneliti baru bisa melaksanakn penelitian. 

2.  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini peneliti lakukan dengan melakukan 

wawancara  dengan kepala sekolah MTs Muhammadiah 1 Malang yaitu 

wawancara  tersebut seputar Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.  
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3.  Tahap Penyelesaian 

Setelah peneliti mendapatlan data dari hasil penelitian tentang peran 

kepala sekolah sebagai leader dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

selanjutnya  peneliti melakukan kroscek lapangan dengan melihat 

kegiatan yang di lakukan siswa, melihat sarana-prasarana yang ada di 

sekolah. 

 

 

 


