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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah field research atau penelitian 

lapangan, dimana peneliti menggali dan mengumpulkan data dengan langsung 

turun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.1 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran 

organisasi profesi guru, yaitu MGMP matematika dalam mengembangkan 

profesionalisme guru untuk meningktakan hasil belajar peserta didik  pada 

lembaga pendidikan. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

ini termasuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mendeskripsikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 9. 
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sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi 

atau kecenderungan yang tengah berkembang.2 

Dalam penelitian deskriptif, ada beberapa variasi yaitu: studi 

perkembangan, studi situs, studi multi kasus, studi kemasyarakatan, studi 

perbandingan, studi hubungan, studi lanjut, studi kecenderungan, analisis 

kegiatan, dan analisis dokumen atau isi.3 Dalam hal ini rancangan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah studi multi situs yakni bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih valid dengan membandingkan data dari dua 

tempat penelitian yang berbeda, yaitu SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 

Tulungagung terkait dengan tema penelitian yaitu peran MGMP matematika 

dalam mengembangkan profesionalisme guru. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting yakni sebagai 

instrumen kunci. Hal ini dapat dipahami bahwa keabsahan data nanti akhirnya 

diserahkan pada subyek penelitian, apakah data yang diperoleh maupun 

analisisnya benar-benar sesuai dengan persepsi atau pandangan subyek. Oleh 

karena itu kehadiran peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, 

                                                           
2Asyrof Safi’i, Metodologi Penelitian Pendidikan; Aplikasi Praktis Penelitian Pembuatan Usulan 

(Proposal) dan Penyusunan Laporan Penelitian, (Surabaya: eLKAF,2005), 21. 
3Nana S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya,2009), 77. 
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pengumpul data, penganalisis, penafsir data, dan sekaligus melaporkan hasil 

penelitian.4 

Untuk memenuhi kriteria tersebut, peneliti berupaya menjalin 

hubungan baik dengan para informan yaitu, ketua MGMP Matematika dan 

guru mata pelajaran matematika, selama penelitian berlangsung dengan 

melakukan perbincangan agar menambah keakraban dan keterbukaan 

informasi. Namun demikian, peneliti tetap hati-hati dan cermat serta selektif 

dalam mencari, memilih, dan menyaring data, sehingga data yang terkumpul 

benar–benar relevan dengan tema penelitian dan terjamin keabsahannya. 

Sebagai penelitian ilmiah, peneliti berusaha sedapat mungkin menghindari 

subyektifitas dan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta menjaga 

hubungan baik dari pengelola madrasah sehingga informan merasa nyaman 

dan memberikan informasi secara obyektif (apa adanya) dan tidak mengada-

ada dengan tujuan tertentu. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Madrasah aliyah 

uunggulan yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu SMPN 1 

Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung. Di kedua lembaga tersebut, 

MGMP Matematika berjalan dengan baik. MGMP Matematika di ke dua 

lembaga tersebut, memberi peran dalam penerapan pembelajaran Matematika. 

                                                           
4S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), 5. 
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Sehingga menurut peneliti sangat layak untuk dijadikan tempat penelitian. 

Terlebih kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan yang cukup 

menarik perhatian masyarakat, dalam rangka minat masyarakat dalam 

memilih lembaga pendidikan yang baik.  

 

D. Sumber Data 

Sumber utama data kualitatif adalah data yang diperoleh secara verbal 

melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen 

atau respon survei.5 Dalam klasifikasinya, sumber data dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu person (sumber data yang berupa orang), place (sumber 

data yang berupa tempat), paper (sumber data yang berupa simbol).6 

Sedangkan yang dimaksud data adalah segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.Sedangkan informasi adalah 

hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.7 

Sebagaimana yang dikemukakan Moleong bahwa kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber 

data utama.Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan melalui 

perekaman video atau audio tape, pengambilan foto atau film. Pencatatan 

sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil 

                                                           
5Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Negeri 

Malang Press, 2005), 63. 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 129. 
7Ibid., 118. 
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gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.8 Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah: 

1. Person (Orang) 

Adapun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah Ketua MGMP Matematika sebagai top manager dan pengambil 

kebijakan manajemen, dan guru mata pelajaran matematika. Peneliti 

memilih informan tersebut karena tentunya pihak-pihak tersebut sangat 

berpengaruh dan membantu peran organisasi profesi guru MGMP 

matematika dalam mengembangkan profesionalisme guru, pada lembaga 

pendidikan yang ada di SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 

Tulungagung. 

2. Place (Tempat/Lokasi) 

Adapun lokasi penelitian adalah SMPN 1 Sumbergempol dan MTs 

N 1 Tulungagung karena di lokasi tersebutlah peneliti dapat memperoleh 

banyak informasi sekaligus melakukan observasi langsung terhadap 

berbagai hal yang ada di lembaga yang berkaitan dengan peran organisasi 

profesi guru MGMP matematika dalam mengembangkan profesionalisme 

guru pada lembaga pendidikan. 

3. Paper (Kertas/simbol) 

Adapun paper dalam hal ini meliputi banyak hal, seperti dokumen 

SKL, RPP, modul, foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang berkaitan 

                                                           
8S. Nasution, Metodologi..., 157. 
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dengan peran organisasi profesi guru MGMP matematika dalam 

mengembangkan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan 

pendidikan SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.9 Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya 

teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dilakukan 

untuk menjelajahi dan melacak secara memadai terhadap realitas fenomena 

yang tengah distudi.10 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalalui tiga teknik, yaitu: 

1. Observasi Partisipatif 

Merurut Nasution sebagaimana dikutip oleh Sugiyono manyatakan 

bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.11 Observasi juga 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki.12 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan 

                                                           
9Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 57. 
10Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

70-71.  
11Sugiyono.Metode Penelitian …, 226. 
12Sutrisno Hadi, Metodologi…, 106. 
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sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Dengan demikian peneliti hadir di lapangan (di 

lokasi penelitian) secara langsung untuk mengetahui keberadaan obyek, 

situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 

penelitian yakni mengenai fenomena-fenomena dan hal-hal yang 

berhubungan dengan peran organisasi profesi guru MGMP matematika 

dalam mengembangkan profesionalisme guru upada lembaga pendidikan 

yang ada di SMP N 1 Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung. Data-

data dari pengamatan ini berupa catatan lapangan atau fieldnote. 

2. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Menurut Michael Quinn Patton sebagaiman dikutip oleh Rulam 

Ahmadi cara yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk 

memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah 

wawancara mendalam dan intensif. Wawancara mendalam, mendetail atau 

intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari 

topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan wawancara untuk mencari data digunakan pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi.13 Wawancara 

atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subyek atau 

                                                           
13 Rulam Ahmadi, Memahami …, 71. 
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responden.14 Hal paling penting dari wawancara mendalam adalah peneliti 

berbaur dan mengambil bagian aktif dalam situasi sosial penelitian, 

sehingga peneliti dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk 

mengumpulkan data selengkap-lengkapnya.15 

Untuk mengatasi terjadinya bias informasi yang diragukan 

kesahihannya, maka pada setiap wawancara dilakukan pengujian 

informasi dari informan sebelumnya dan diadakan pencarian sumber 

informasi baru. Seperti ketika peneliti mewawancarai, ketua MGMP 

Matematika dan guru mata pelajaran Matematika, wawancara direkam dan 

dipelajari secara mendalam, lalu peneliti berdiskusi dengan para guru atau 

informan lain yang memiliki hubungan erat dengan data-data penelitian 

yang ingin dikumpulkan. Selain itu peneliti juga membuat panduan 

wawancara sesuai kebutuhan penelitian. 

3. Studi Dokumentasi 

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam. 

Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.16 Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari dokumen 

tertulis, seperti RPP, modul peserta didik , SKL dan gambar, seperti foto 

                                                           
14Yatim Riyatno, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 67.  
15Ibid.,26. 
16Sugiyono, Metode…, 240. 
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kegiatan, dan catatan-catatan yang dimiliki oleh sekolah mengenai 

kegiatan yang dilakukan sebagai peran MGMP Matematika dalam 

mengembangkan profesionalisme guru matematika. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.17 

Teknis analisis data dalam penelitian ini digunakan prosedur analisis 

kedalam tiga langkah yaitu: 18 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu serta 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan 

akhir dan diverivikasi. Reduksi data dilakukan secara terus menerus 

                                                           
17Ibid., 244. 
18A. Michael Huberman and B. Miles Mathew, Qualitative Data Analisis, Edisi Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1992), 15. 
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selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul. 

Selanjutnya semua data yang telah terkumpul diberi kode. Semua 

data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip dibuat 

ringkasan dalam kotak  berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik dibuat 

kode sehingga potongan-potongan informasi dapat dengan mudah 

dikenali dan dikoordinasi. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat maupun paragraf-paragraf. Penyajian data yang 

dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif dan dibantu dengan matriks, 

grafik, dan bagan. Merancang kolom untuk sebuah matriks untuk data 

kualitatif dan merumuskan jenis serta bentuk data yang harus dimasukkan 

ke dalam kotak matriks untuk kegiatan analisis. 

c. Penarikan kesimpulan 

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah 

pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat 

menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat 
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simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum dan kemudian 

menjadi lebih spesifik dan rinci. 

Penelitian ini akan menggunakan rancangan studi multi kasus teknik 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menghasilkan deskripsi-

deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, interaksi, dan perilaku 

informan sebagai sumber primer dan informan kunci (key informant) dari 

Kepala Madrasah/Sekolah, Ketua MGMP Matematika dan Guru mata 

pelajaran Matematika di SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung. 

Kemudian akan dilanjutkan ke analisis data dalam kasul dan analisis lintas 

kasus.  

1. Analisis Data dalam Situs 

Analisis data dalam situs di dalam penelitian ini maksudnya adalah 

analisis datadi setiap madrasah yang dijadikan sebagai situs penelitian. 

Oleh karena data kualitatif terdiri dari kata-kata dan bukan angka-angka, 

maka penganalisisan datanya dilakukan seperti yang dianjurkan oleh 

Bogdan dkk., yaitu dimulai sejak atau bersamaan dengan pengumpulan 

datanya dan setelah pengumpulan data selesai. Penganalisisan data yang 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data meliputi kegiatan-

kegiatan: (1) penetapan fokus penelitian apakah tetap sebagaimana yang 

telah direncanakan atauperlu ada perubahan; (2) penyusunan temuan-

temuan; (3) pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan 

temuan dari pengumpulan data sebelumnya; (4) pengembangan 
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pertanyaan-pertanyaan analitik untuk pengumpulan data berikutnya; dan 

(5) penetapan sasaran pengumpulan databerikutnya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami data yangtelah 

dikumpulkan dan untuk memikirkan peluang-peluang pengumpulan 

databerikutnya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dalam 

rangkapenyempurnaan data yang kurang. 

2. Analisis Data Lintas Kasus 

Analisis data lintas kasus dimaksudkan untuk memadukan dan 

membandingkan temuan-temuan yang dihasilkan dari kedua 

situs.Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data lintas situs 

inisebagai berikut: 

a. Langkah pertama peneliti membuat pengelompokan situs penelitian. 

Pengelompokan inididasarkan atas kesamaan karakteristik tertentu 

yang terlihat sebelumpengumpulan data dilakukan. 

b. Langkah kedua adalah melakukan analisis lintas situs dalam 

satukelompok situs. Berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan 

padamasing-masing situs yang tersusun dalam bentuk proposisi-

proposisitertentu.  

c. Langkah ketiga adalah melakukan analisis lintas kelompok situs. 

Temuan-temuan sementara kelompok situs I dipadukan kesamaan dan 

dibandingkan perbedaannya dengan temuan-temuan sementara 
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kelompok situs II, sehingga menghasilkan temuan-temuan lintas 

kelompok situs I dan II. 

Penelitian ini menggunakan studi multi situs di dua situs berbeda 

yakni SMPN 1 Sumbergempoldan MTs N 1 Tulungagung. Analisis data 

lintas situs dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan 

yang diperoleh dari tiap-tiap situs, sekaligus sebagai proses memadukan 

antar situs. Temuan yang diperoleh dari SMPN 1 Sumbergempol disusun 

kategori dan tema, dianalisis dan dibuat penjelasan naratif yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif I. 

Teori substantif I dianalisis dengan teori substantif II (temuan di 

MTs N 1 Tulungagung) untuk menemukan perbedaan karakteristik 

masing-masing kasus sebagai konsepsi teoritis berdasarkan perbedaan. 

Selanjutnya dilakukan analisis lintas situs antara situs I dan situs II 

dengan cara yang sama. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun 

konsepsi sistematis berdasarkan analisis data dan interpretasi teoritis yang 

selanjutnya dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan teori 

substantif. Adapun gambar dari alur analisis lintas kasus adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data (trustworthiness) merupakan suatu 

langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian 

yang tentunya berefek kepada kevalidan hasil akhir suatu penelitian. 

Pengecekan keabsahan data (trustworthiness) ini dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan 

dipercaya secara ilmiah serta memenuhi tingkat kredibilitas tinggi. 

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan data. 

Pemeriksaan data menganut teknik tertentu yang dipandang sesuai dengan 

model penelitian yang dilakukan. 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah. Pengecekan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi 

kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan 

berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. ada empat kriteria yaitu: 

1) Konfirmabilitas (objektifiti), 2) dependabilitas (reliabiliti), 3) tranferabilitas 

(validasi eksternal),  dan 4) kredibilati (validasi internal).19  

1. Konfirmabilitas 

Dalam penelitian kuantitatif pengujian ini disebut sebagai uji 

obyektivitas penelitian yaitu, jika hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang maka penelitian dikatakan obyektif. Namun dalam penelitian 

                                                           
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian..., 326. 
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kualitatif, uji konfirmabilitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji 

dependabilitas karena mirip.  Menguji konfirmabilitas  berarti menguji 

hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Penelitian 

itu bisa dikatakan memenuhi standar konfirmabilitas, apabila hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

Maka dari itu peran peneliti sebagai key’s instrument menjadi sangat 

penting dilakukan dalam penelitian ini, sebab aktivitas yang dilakukan 

sebagai wujud dari uji objektivitas. 

2. Dependabilitas 

Pemerikasaan kualitas proses penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian 

yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi penelitian, 

menjaring data penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan 

penelitian hingga pada pelaporan hasil penelitian. sebagai dependent 

auditor dalam penelitian ini adalah para pembimbing penelitian 

sementara, yaitu Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 

3. Transferabiltas 

Kriteria tranferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil 

penelitian kualitatif, dapat ditransfer pada konteks atau setting yang lain. 

Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan melalukan suatu 
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pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan sumsi-asumsi yang 

menjadi sentral pada penelitian tersebut. 

4. Kredibilitas 

Peneliti yang berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian 

kualitatif banyak berperan dalam pembentukan dan menjustifikasikan 

data, sumberdata, kesimpulan dan hal-hal penting lain yang 

memungkikannya beprasangka atau membias. Untuk menghindari hal 

tersebut maka data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya. Uji 

kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang terjadi 

secara wajar di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) 

dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria kebenaran 

yang bersifat emic, baik bagi pembaca maupun bagi subyek yang ditelti.20 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil pnelitian 

dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, alasis kasus negatif, 

dan member check. Triangulasi sumberdata dan metode, diskusi teman 

sejawat dan konsultasi dengan pembimbing. Adapun triangulasi sumber 

data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan 

informan lainnya. Misalnya dengan membandungkan kebenaran 

                                                           
20  Eko Susilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Kasus di SMAN 1 Regina Pacis dan SMA al-

Islam Surakarta, (Malang: tesis tidak diterbitkan, 2003), 41.  
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informasi tertentu yang diperoleh dari pimpinan lembaga pendidikan 

dengan guru/ustadz dari lembaga pendidikan tersebut. Dedangkan 

triangulasi metode dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan 

beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi. Misalnya dari metode observasi dibandingkan dengan 

interview kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan dengan 

informasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi. 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian lebih lama atau peneliti terjun langsung ke lapangan dan 

ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penelitian sampai data yang 

diperoleh tidak berulang lagi atau jenuh.21 

Perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan peneliti di SMPN 1 

Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung bertujuan untuk menggali 

informasi dan memperoleh data yang diperlukan melaluli observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah semua 

data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti datang lagi ke lokasi 

penelitian untuk memeriksa kembali apakah terdapat data baru atau 

terdapat data yang berubah. Apabila tidak ada data yang berubah, 

                                                           
21 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 327. 
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maka peneliti akan mengakhiri penelitian di SMPN 1 Sumbergempol 

dan MTs N 1 Tulungagung. 

2. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada tiga macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda.22 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji 

kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data 

yang diperoleh dari berbagai sumber.23 Dalam penelitian ini 

sumber data meliputi: ketua MGMP Matematika dan guru 

matematika SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 Tulungagung. 

                                                           
22Moleong, Metodologi Penelitian …, 273-274. 
23Sugiyono, Metode ..., 274. 
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Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan 

hasil data yang diperoleh dari wawancara yang berkaitan peran 

MGMP matematika dalam mengembangkan profesionalisme guru 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada lembaga 

pendidikan dari para informan kunci diatas. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang 

sama tetapi dengan teknik yang berbeda.24 

Di dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan 

dengan membandingkan data hasil observasi partisipatif 

(participant observation) dengan hasil wawancara mendalam 

(indept interview), membandingkan data hasil wawancara 

mendalam (indept interview) dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut 

Moleong seperti dikutip oleh Ahmad Tanzeh terdiri dari tahap 

                                                           
24Ibid., 
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pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa data, dan tahap 

pelaporan hasil penelitian.25 

Dalam tahap pralapangan, peneliti melakukan persiapan yang 

terkait dengan kegiatan penelitian, seperti mengirim surat ijin ke tempat 

penelitian. Apabila tahap pralapangan sudah berhasil dilaksanakan, 

peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pekerjaan lapangan, 

dimana peneliti menggali data langsung dilapangan. Sembari mencari 

data, peneliti juga menganalisa hasil temuan data untuk melihat data yang 

kurang dan membuang data yang tidak diperlukan. Setelah tahap analisa, 

selanjutnya yaitu sampai pada tahap pelaporan penelitian peran organisasi 

profesi guru MGMP matematika dalam mengembangkan profesionalisme 

guru pada lembaga pendidikan di SMPN 1 Sumbergempol dan MTs N 1 

Tulungagung. 

                                                           
25Ahmad Tanzeh, Metode…, 170. 


