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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study 

research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, 

kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah yang 

ada hubungannya dengan lembaga pendidikan.
1
 Peneliti akan 

meneliti pada SMAN 2 Trenggalek dan yang ada hubungannya 

dengan lembaga tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu 

pendekatan yang menggunakan paradigma pengetahuan 

berdasarkan pandangan konstruktivistik yaitu suatu pengalaman 

individual, sosial, dan histori yang dibangun dengan maksud 

mengembangkan sebuah teori.
2
 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode kualitatif dengan metode deskriptif, analitis, yaitu 

berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan 

yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis 

                                                           
1
 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2000), hal. 5 
2
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hal. 28 
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dengan cermat guna zmemperoleh  hasil sebagai kesimpulan. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau 

memutuskan perhatian kepada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.
3
 

Penelitian jenis ini dari sisi definisi lainnya dikemukakan 

bahwa hal itu merupakan penilitian yang memanfaatkan 

wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok 

orang. Selain itu penelitian jenis kualitatif merupakan penelitian 

yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam 

mendeskrispsikan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif 

berusaha mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual 

(secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan 

pengumpulan data dari latar yang alami.
4
 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 2 Trenggalek yang 

berada di desa Sambirejo, kecamatan Trenggalek, kabupaten 

Trenggalek, provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih 

penelitian disini karena lingkungan sekolah yang sangat kondusif 

dan tertarik ingin mengetahui strategi Kepala Sekolah dalam 

                                                           
3
 Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 72 
4
 Samsu Somadayo, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hal. 6 
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meningkatkan disiplin kerja guru di SMAN 2 Trenggalek. Karena  

disiplin kerja guru sangat berpengaruh bagi perkembangan guru di 

sekolah, meskipun sekolah tersebut berada di pinggiran kota, 

tetapi sekolah tersebut juga berupaya untuk berkembang sehingga 

mampu bersaing dengan sekolah – sekolah elite lainnya yang 

berada di Kota Trenggalek. 

C. Kehadiran Peneliti 

Sesuai jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 

kualitatif dengan pola penelitian deskriptif maka kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan sebagai instrument 

kunci. Dalam penelitian ini peneliti sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor 

hasil penelitian. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu 

SMAN 2 Trenggalek. Peneliti akan datang ke lokasi untuk 

melakukan wawancara, observasi dan pengambilan data di 

lapangan. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk 

mendapatkan data yang komprehensif dan utuh.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus 

ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang 

dikehendaki, data tersebut harus selalu digali dari sumber-sumber 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi 

atau data laporan yang tersedia.
5
 

Pendapat lain yaitu, data terdiri atas dua jenis yaitu data 

yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non 

manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi 

informan, dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi 

subyek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari 

dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar/foto, dan 

hasil-hasil observasi.
6
 

Berkaitan dengan hal tersebut maka jenis data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi tiga, antara lain: 

1) Sumber Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan data 

utama ini dilakukan melalui wawancara dan observasi berperan 

                                                           
5
 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hal. 91 

6
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 58 
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serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengarkan dan bertanya. Wawancara oleh interview mengorek 

keterangan dari informan-informan di lokasi penelitian secara 

langsung. Sumber data utama adalah Kepala Sekolah,  

2) Sumber Tertulis 

Sumber data tertulis merupakan data dalam bentuk 

dokumentasi resmi, buku, arsip. Peneliti memperoleh data tertulis 

dengan cara mendatangi langsung kantor tata usaha SMAN 2 

Trenggalek yang memiliki dokumen yang diperlukan datanya oleh 

peneliti berkaitan tentang “Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Disiplin Kerja Guru di SMAN 2 Trenggalek” yang 

meliputi bagaimana cara Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

sistem kedisiplinan peserta didik di sekolah. 

3) Foto 

Foto atau gambar merupakan alat bantu dari sumber benda 

yang tidak memungkinkan sumber data yang berupa bukti 

penelitian. Dalam penelitian ini foto atau gambar digunakan dalam 

sajian data yang berupa benda atau peristiwa yang terjadi di 

lapangan. Seperti foto dari pelaksanaan teknik wawancara serta 

keadaan ruang ataupun kelas-kelas di dalam sekolah sebagai bukti 

si peneliti. 

 

 



55 

 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah 

dilakukan sejak awal. Proses pengumpulan data meliputi aktor 

(informan), aktivitas, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai 

“alat pengumpul data” (konsep human instument), peneliti harus 

pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, 

dan bergaul ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek 

penelitiannya. Dan peneliti kualitatif bukan hanya sekedar terkait 

dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data 

dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang dilihat, 

didengar, dan diamati. 

Adapun proses pengambilan data kualitatif biasanya 

dilakukan dengan cara partisipan observation ( pengamatan 

terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan 

sekolah yang ditelitinya, sejauh tidak mengganggu aktifitas 

keseharian tersebut. Pengamatan terlibat merupakan jeis 

pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang 

bersangkutan dan tidak menyembunyikan diri. Harapan 

dilakukannya proses ini adalah peneliti dapat menemukan makna 

dibalik penelitian yang dilaksanakannya. Peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 
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a. Metode Observasi Partisipan 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengalaman dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada bersama obyek yang diselidiki, disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki.
7
 Metode ini peneliti gunakan untuk melihat strategi 

Kepala Sekolah SMAN 2 Trenggalek. 

b. Metode Wawancara Mendalam 

  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data tentang 

interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Ada 2 

jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, 

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. 

Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan.
8
 

  Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 310 
8
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hal. 190 
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telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya, tetapi hanya berupa garis besar yang akan ditanyakan.
9
 

  Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, 

pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Wawancara 

ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang 

sesuatu yang terjadi pada masa lalu, sekarang, serta prospek 

sesuatu yang bisa diharapkan terjadi di masa mendatang. Selain itu 

juga untuk pengecekkan dan pengembangan informasi. Pembicara 

dimulai dari segi umum yang khusus. 

c. Metode Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

sumber datanya berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.
10

 

  Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang.
11

 

  Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

gambaran umum SMAN 2 Trenggalek, arsip-arsip dan dokumen 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

 

 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,...hal. 203 

10
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 149 

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,...hal. 329 
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F. Teknik 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 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
12

 

 Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisi data interaktif (interactive model), yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni: (1) Reduksi data, 

(2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Kemudian, ketiga alur yang telah dibahas tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut:
13

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan 

temanya. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama 

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 244 
13

 Ibid…, hal 246 
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2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data seperti di atas, 

kemudian langkah selanjutnya adalah menguraikan data 

dengan singkat yang berbentuk teks yang bersifat naratif. 

Sehingga, akan memudahkan dalam memahami lokasi 

penelitian dan langkah yang diambil selanjutnya. Penyajian 

data yaitu penyajian-penyajian sebagai sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dalam tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

peneliti berusaha menarik kesimpulan dari lokasi penelitian 

terhadap data yang sudah diperoleh, sehingga data tersebut 

dapat menjawab masalah yang dirumuskan pada fokus 

penelitian. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data merupakan tehnik yang digunakan agar 

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Adapun langkahlangkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

1. Perpanjang Pengamatan 

Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 
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sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan 

Perpanjangan Pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab 

(tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang  

disembunyikan lagi.
14

 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan penelitian secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara pasti dan sistematis.
15

 Dengan meningkatkan ketekunan, 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 

3. Triangulasi 

Triangulasi dapat diartikan  sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

tehnik, dan triangulasi waktu.
16

 Dalam praktiknya peneliti 

menggambarkan triangulasi sebagai berikut: 

a. Triangulasi Sumber 

Menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

                                                           
14

 Ibid…, hal 270. 
15

 Ibid…, hal 272. 
16

 Ibid…, hal 273. 
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b. Triangulasi Teknik 

Menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengecekan data 

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu 

dan situasi yang berbeda. 

H. Tahap – Tahap Penelitian 

 Penelitian di lapangan ini dilakukan antara lain melalui tiga 

tahap yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

 Peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk 

memperoleh gambaran umum serta permasalahan yang sedang 

dihadapi yang kemudian akan dituangkan dalam rumusan 

permasalahan untuk diteliti. Untuk memperlancar pada waktu 

tahap pelaksanaan peneliti maka hal-hal yang harus dilakukan 

peneliti adalah mengurus surat ijin penelitian, membuat 

rancangan atau desain penelitian, menemukan informan 

penelitian, dan menyiapkan kelengkapan penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari suatu 

penelitian, dimana pada tahap pelaksanaan ini peneliti mencari 
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dan mengumpulkan data yang diperlukan. Tahap pelaksanaan 

ini antara lain: 

1. Peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen resmi yang 

meliputi data-data musyawarah pihak sekolah yang akan 

dipergunakan dalam penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. 

2. Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah, 

tenaga pendidik dan seluruh orang yang dianggap perlu 

informasinya dalam memperoleh kelengkapan dalam 

penelitiannya di SMAN 2 Trenggalek. 

3. Peneliti melakukan perpanjangan penelitian guna 

melengkapi data yang masih kurang hingga memenuhi 

target dan lebih valid data yang diperoleh. 

c. Tahap Penyelesaian 

 Pada tahap ini merupakan tahap paling akhir dari sebuah 

penelitian. Dimana pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan 

data yang cukup dari lapangan, peneliti menyusun data yang 

telah dianalisi dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah, 

yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada pedoman 

penelitian yang telah ditentukan. 


