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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Perspektif Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian 

tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan 

gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara 

antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat 

konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, 

interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh 

individu- individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-

orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006:94).  

Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang selengkap 

mungkin mengenai  kinerja guru SMA Negeri 2  Demak khususnya jika 

ditinjau dari pelaksanaan standar proses ssesuai dengan permendiknas Nomor 

41 Tahun 2007. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka fokus peneliti pada penelitian ini 

adalah: kinerja guru SMA Negeri 2 jika ditinjau dari pelaksanaan standar 

proses sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Kabupaten Demak. 

Alasanya adalah karena SMA Negeri 2 Demak merupakan satu-satunya SMA 

Negeri yang ada di wilayah kota kecamatan Demak selain SMA Negeri 1 ( 

yang saat ini telah dijadikan RSBI ). Sebagai SMA Negeri dengan katagori 

Rintisan Sekolah Katagori Mandiri ( RSKM ) yang ada di wilayah kota maka 

SMA Negeri 2 Demak dijadikan sebagai sekolah server bagi SMA-SMA  lain 

yang berada di Kabupaten Demak artinya adalah SMA Negeri 2 dijadikan 

tolak ukur bagi SMA-SMA lainnya dalam segala sesuatunya. 

D. Fenomena Pengamatan 

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah kinerja guru 

khususnya dilihat dari pelaksanaan standar proses sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan 

pengawasan proses pembelajaran.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh sumber pertama 

yang langsung diteliti. Yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru/pendidik SMA Negeri 2 Demak. 

Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan daftar 

pertanyaan atau questionaire.  
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2. Data Sekunder 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data yang diperoleh berdasarkan dokumen dan rekaman-rekaman 

tentang kepegawaian serta kepustakaan lain yang berada di lokasi 

penelitian. 

b. Data kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi materi 

penelitian ini. Data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan 

terhadap karya-karya ilmiah, buku-buku terbitan, surat kabar, 

majalah, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain- lain sumber 

yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.  

F. Pemilihan Informan 

Pemilihan informan dilakukan secara Snowball terpandu artinya 

teknik pengambilan informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu ( dipandu ) , yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar karena dari informan yang sedikit itu belum mampu 

memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi untuk 

dijadikan informan, sehingga menggelinding seperti bola salju. Dalam 

penelitian ini apabila perwakilan yang telah ditunjuk  dari masing-masing 

mata pelajaran belum mampu memberikan data yang memuaskan maka dapat 

dicarikan informan lain .  

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utamanya adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 
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melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis melalui suatu objek sasaran secara langsung yaitu guru SMA 

Negeri 2 Demak. 

2. Metode Interview 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi 

tentang kinerja guru SMA Negeri 2 Demak. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang berupa 

dokumen, sejarah berdirinya, struktur organisasi dan hal-hal atau variabel 

yang berapa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan SMA 

Negeri 2 Demak. 

H. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara umum dibagi 

dalam tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. 

Berikut penjelasan dari ketiga tahapan tersebut; 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-

catatan lapangan. Dalam penelitian ini, proses reduksi merupakan analitis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan dapat ditarik secara sederhana dan dapat dijelaskan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang 

dibantu dengan matrik, grafik, jaringan, tabel dan bagan yang 

kesemuanya bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap 

informasi yang diperoleh. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti 

selanjutnya menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui 

reduksi data, diikuti penyusunan data dalam bentuk deskripsi secara 

sistematis. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti 

mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah 

pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan 

berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.  
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Gambar III.1    Ilustrasi: Reduksi data, display data dan verivikasi 

 

     Catatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Prof. Dr. Sugiyono ( 2010 ) 

 

29iubghhjsbascjjhbnHJKYF56

FCJHGHCJGhtd6757yx  
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YYHJBC#$#%y(**(&thjb/.,L;
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OINYBUEY7657362367t4678 

Reduksi Data: 

Memilih yang penting, membuat katagori ( huruf besar, huruf kecil, angka ), 

membuang yang tidak dipakai 

 

 

 

ALKHHEGFJKJ

BBJBVJHBJDVJ

GVHQQQQEKE

MCJENBKKJAH

JNKMUGHHGH

GBVGHUJKFHJ

GHJSVHJHJHJK 

Tuyhbgjrbjrhskjem

axwncjfkhvsbvjhsb

hvjhgfshvnfk 

lnnkgjhfbvfjzdhfkh

ebhewweodiwvhcr

jhfbhwgfbrehssgjk

rhjoiuyttrcfdsewer

y 

983765019877776

323978674362792

867274372657463

261376761785676

764782365765762

762376817681789

657465783785648 
Data Display: menyajikan kedalam pola 

123456789 

ABCDEF

GHIJKL 

abcdefghi

jklmnopq

rs 

Conclusion/Verification: 

Memilih yang penting, membuat katagori (huruf besar, huruf kecil, 

angka), membuang yang tidak dipakai 


