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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini akan penulis bahas mengenai: Latar Penelitian, Pendekatan dan 

Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data Peneliti, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan data 

dan Tahapan Penelitian. 

 

3.1  Latar Penelitian 

 

Penelitian ini berlokasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, dengan 

alamat Jalan  P. Emir M. Noor Telp. (0721) 481694 Sumur Putri Teluk Betung 

Utara Bandar Lampung pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu dari segi keunikan pengawas madrasah dan keterjangkauan 

dekat dengan peneliti. Penelitian awal pada bulan April 2013 dan dilanjutkan 

penelitian pada bulan Oktober - Desember 2013 sampai dengan selesai.  

 

Keberadaan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang letaknya strategis 

dan nyaman, berada di tengah kota, cukup ramai dan fasilitas jalan lebar. Adapun 

gedung cukup memenuhi persyaratan yang mempunyai dua lantai, salah satunya 

terdapat Ruang Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) yang ditempati oleh 30 

pengawas dengan rincian 24 pengawas PAI dan 6 pengawas madrasah. Hal ini 

mengakibatkan pengawas sebentar saja hadir menempati ruang kerjanya hanya 
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untuk absensi dan berbagi informasi tentang tugas pengawas mengingat 

keterbatasan ruang Pokjawas. 

 

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

 

3.2.1 Pendekatan Penelitian 

 

Peneliti dapat mendeksripsikan secara jelas dan rinci serta dapat memperoleh data 

yang mendalam dari fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan teori fenomenologi. Fenomenologi pada 

dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola 

perilaku sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang 

tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat 

permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkap atau 

membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesabaran atau dunia 

pengetahuan si manusia pelaku (Burhan Bungin, 2008:9). Dalam pandangan 

fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya 

terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2013:17). 

 

Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) mempunyai latar belakang alami, (2) 

peneliti merupakan instrumen utama dalam usaha pengumpulan data, (3) Metode 

kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) bersifat deskriptif, (6) lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, (7) ada batas yang ditentukan oleh fokus, 

(8) menggunakan teori dasar, (9) ada kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) 

desain bersifat sementara, dan (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati 

bersama (Moleong, 2013:8). 
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Penelitian ini diperlukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh, dan data 

yang diungkap bukan berupa angka-angka tetapi berupa kata-kata dan dokumen. 

Penggunaan teori fenomenologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat 

mengungkap fenomena dan peneliti akan berupaya menemukan peristiwa-

peristiwa yang dapat dipahami peneliti dan berbagai pendapat dan isu yang ada, 

dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui kinerja pengawas madrasah Kementerian Agama Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.2.2 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan 

rancangan studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba (Sayekti 

Pujosuwarno, 1992: 34) yang menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat 

juga disebut dengan case study ataupun qualitative, yaitu penelitian yang 

mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek 

penelitian. Lebih lanjut Sayekti Pujosuwarno (1986: 1) mengemukakan pendapat 

dari Moh. Surya dan Djumhur yang menyatakan bahwa studi kasus dapat 

diartikan sebagai suatu teknik mempelajari seseorang individu secara mendalam 

untuk membantunya memperoleh penyesuaian diri yang baik.  

 

Rancangan studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

studi kasus tunggal (single-case studies), yang dilihat dari studi cross sectional 

yakni berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan cara mengobservasi 

pada beberapa tahap atau tingkatan perkembangan tertentu, dengan harapan dari 

beberapa tahap atau tingkatan akan diperoleh dan dibuat suatu kesimpulan. 
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Menururt Lincoln dan Guba (Dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi kasus 

sebagai suatu rancangan penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu 

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti. 

2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang  

    dialami pembaca kehidupan sehari-hari. 

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara  

    peneliti dan responden. 

4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi  

    penilaian atau transferabilitas. 

 

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui 

tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan rancangan studi kasus untuk memberikan gambaran tentang kinerja 

pengawas madrasah yang ditelusuri melalui rekrutmen pengawas madrasah, 

organisasi pengawas madrasah, kompetensi pengawas madrasah meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi akademik, 

kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan 

,kompetensi sosial dan SDM pengawas. 

 

3.3 Kehadiran Peneliti di lapangan 

 

Hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 pukul 09.00 WIB adalah hari pertama 

peneliti ke kantor pengawas Kementerian Kota Bandar Lampung, bermaksud 

ingin menyampaikan surat izin penelitian ke kantor tersebut, namun ketua 

kelompok kerja pengawas (Pokjawas) masih mengikuti apel pagi. Peneliti 

menunggu di luar, sebelumnya peneliti sudah melakukan komunikasi dengan 
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ketua pokjawas melalui HP bahwa peneliti akan menemuinya dan beliau 

menyetujuinya.  Setelah Ketua Pokjawas selesai apel pagi peneliti menunggu 

sebentar lalu menemuinya dan mengucapkan salam (Assalamu „alaikum) dan 

disambut dengan ramah serta dibalas wa‟alaikum salam. Peneliti oleh Ketua 

Pokjawas dipersilahkan duduk di kursi ruang tamu. Ruang ketua Pokjawas 

menyatu dengan ruang pengawas yang lain, hanya meja dan kursinya saja yang 

berbeda. Setelah menunggu beberapa saat selanjutnya peneliti dipersilahkan 

menghadap ke Ketua Pokjawas (Drs. Tabaul Amin). Peneliti langsung 

menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti ke Ketua Pokjawas dan 

Ketua Pokjawas memahaminya, selanjutnya peneliti menyerahkan surat izin 

penelitian dari Dekan FKIP Unila No.5726/UN26/3PL/2013 dengan dilampirkan 

proposal penelitian. Beliau membaca surat tersebut berikut proposal dan 

menanyakan kapan penelitiannya. Peneliti menjelaskan bahwa penelitian akan 

dilaksanakan mulai pertengahan Oktober 2013 tepatnya tanggal 16 Oktober 2013 

Ketua Pokjawas menyetujuinya selanjutnya Beliau meminta perhatian kepada 

seluruh pengawas dan kepala madrasah yang hadir di ruang pengawas setelah apel 

pagi dan menjelaskan kepada mereka tentang maksud dan tujuan peneliti, setelah 

selesai memberikan penjelasan selanjutnya peneliti mohon diri dan akan hadir lagi 

tanggal 16 Oktober 2013 ke Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II 

Bandar Lampung. 

 

Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2013 Pukul 09.30 WIB peneliti menuju MIN 

Jagabaya II Bandar Lampung untuk menemui ibu Dra. Munashiroh, M.M sebagai 

kepala madrasah. Pukul 10.00 WIB peneliti tiba di madrasah yang dimaksud 

namun ibu kepala madrasah tidak ada di tempat, kata seorang TU ibu tidak hadir 
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karena ada keperluan, lalu peneliti menghubungi ibu kepala madrasah tersebut 

melalui HP dan beliau berjanji akan datang besok pagi. Pada tanggal 17 oktober 

2013 peneliti datang kembali tepatnya pukul 08.30 dan langsung menemui ibu 

kepala MIN Jagabaya II, dengan senang hati beliau mempersilahkan masuk, lalu 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan menemui beliau, bersamaan dengan itu 

peneliti menyerahkan surat dari Dekan FKIP Unila No.5717A/UN26/3/PL/2013. 

Ibu kepala madrasah memahaminya dan peneliti melakukan wawancara 

mendalam kepada beliau. 

 

Pada saat peneliti mewawancarai kepala MIN Jagabaya II ada tamu yang datang 

yaitu Bapak Isnaini, seorang guru MIS yang terletak di jalan Sultan Agung 

Bandar Lampung, setelah peneliti selesai wawancara Ibu Dra. Munashiroh, M.M., 

selanjutnya peneliti berkenalan dengan Bapak Isnaini dan Bapak Isnaini pun 

menyambut dengan baik peneliti menjelaskan maksud dan tujuan mewawancarai 

Ibu Dra. Munashiroh, M.M., selanjutnya peneliti meminta kepada Bapak Isnaini 

agar bersedia diwawancarai oleh peneliti. Bapak Isnaini bertanya kepada peneliti 

“Sudah berapa lama kuliahnya?” peneliti menjawab “2 tahun jalan Pak?”. Bapak 

Isnaini akhirnya bersedia untuk diwawancarai peneliti mewawancarai Beliau 

selama kurang lebih 30 menit. 

 

Hari Jum‟at tanggal 18 Oktober 2013 pukul 08.00 WIB peneliti menuju kantor 

pengawas Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bermaksud bertemu 

kembali dengan Ketua Pokjawas yaitu Bapak Drs. Tabaul Amin, sebelumnya 

peneliti telah konfirmasi melalui HP dan beliau menyetujuinya. Pukul 08.20 WIB 

peneliti tiba di kantor pengawas (Jalan Pangeran M. Noer Teluk Betung). Peneliti 
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langsung melihat ruang pengawas yang sudah terbuka namun belum ada 

pengawas yang datang 5 menit kemudian ada satu pengawas yang datang yaitu 

Bapak Drs. Suhabsi, M.Pd.I., peneliti menyapa beliau dan bertanya ingin bertemu 

dengan bapak ketua Pokjawas. Bapak Drs. Suhabsi, M.Pd.I menyambut dengan 

ramah dan mempersilahkan saya masuk supaya menunggu sebentar. Pukul 08.30 

Bapak Drs. Tabaul Amin datang di kantor pengawas, peneliti pun merasa senang 

dan mengucapkan salam kepada beliau. Beliau menjawab salam dan bertanya 

“Sudah menunggu lama ya?” Peneliti menjawab “Belum Pak, baru sebentar saja”. 

Selanjutnya karena peneliti dan beliau telah berjanji sebelumnya maka beliau 

langsung menyuruh peneliti untuk menghadap dan melakukan wawancara 

mengenai kinerja pengawas. Peneliti mewawancarai beliau selama kurang lebih 

90 menit. 

 

Pada tanggal 21 Oktober 2013 Hari Senin Pukul 07.30 WIB peneliti kembali 

mendatangi kantor pengawas, namun kali ini ingin bertemu dengan pengawas 

rumpun IPA pada MTs/MA yaitu Ibu Dra. Adil Fadilah, M.Pd., pukul 08.00 WIB 

peneliti tiba di kantor pengawas dan langsung menuju ruang kerja Ibu Dra. Adil 

Fadilah, M.Pd., ternyata beliau sudah datang lebih dahulu. Peneliti langsung 

mengucapkan salam (Assalamu „alaikum) beliau menjawab dengan ramah (Wa 

„alaikum salam), karena kami sudah berjanji beliau selanjutnya mempersilahkan 

kepada peneliti untuk langsung bertanya dan melakukan wawancara. “Apa yang 

bisa Saya bantu?” Kata beliau memulai pembicaraan. Selanjutnya peneliti 

melaksanakan wawancara dari pukul 08.00 – 10.00 WIB. 

 



52 
 

Hari Selasa Tanggal 22 Oktober Pukul 07.00 WIB peneliti menuju ke MTs.N 1 

Tanjungkarang Jalan Way Kanan Pahoman Bandar Lampung, peneliti bermaksud 

bertemu Bapak Hamsir guru madrasah tersebut untuk mewawancarai kinerja 

pengawas madrasah. Pada pukul 07.30 peneliti tiba di MTs.N 1 Tanjungkarang, 

lalu peneliti bertanya pada bapak satpam dan menanyakan “Mohon maaf Pak 

Apakah Bapak Hamsir sudah datang?”, bapak satpam menjawab “Bapak Hamsir 

sudah datang”. Lalu peneliti bertanya “Dimana ruangnya”. Bapak satpam 

memberi arah bahwa ruangannya berada berdekatan dengan Ruang OSIS, 

selanjutnya peneliti menuju ruang tersebut. Peneliti selanjutnya memberi salam 

(Assalamu „alaikum) kepada Bapak Hamsir, dan dijawab (Wa „alaikum salam), 

waktu itu Bapak Hamsir sedang mengobrol dengan teman sesama guru Bapak 

Rijali. Bapak Hamsir lalu mempersilahkan peneliti untuk menjelaskan tujuannya. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa ingin mewawancarai sambil 

menyerahkan surat dari Dekan FKIP, beliau menyetujui dan peneliti 

mewawancarai beliau dari pukul 07.30 – 08.00 WIB. 

 

Pukul 09.00 WIB Tanggal 22 Oktober 2013 peneliti menuju Madrasah 

Tsanawiyah NU di Jalan H. Agus Salim Kaliawi Bandar Lampung. Peneliti ingin 

bertemu dengan Bapak Drs.H.Hafidhuddin, S.Pd.I Kepala MTs.NU 

Tanjungkarang. Pukul 09.30 peneliti tiba di MTs.NU Tanjungkarang. Peneliti 

langsung menuju ruang guru dan bertanya pada salah satu guru Ibu Azkiya, S.Pd., 

Ibu Azkiya mengatakan bahwa kepala madrasah ada di ruangnya, ruang kepala 

madrasah terletak disebelah ruang guru peneliti langsung menuju ruang kepala 

madrasah dan mengucapkan salam (Assalamu „alaikum) Bapak 

Drs.H.Hafidhuddin, S.Pd.I menjawab salam (Wa „alaikum salam) dan 
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mempersilahkan peneliti untuk duduk lalu beliau menanyakan maksud dan tujuan 

peneliti, peneliti lalu menjelaskan maksud dan tujuan menemui beliau yaitu ingin 

bertanya/wawancara mengenai kinerja pengawas madrasah, beliau pun 

menyetujuinya. Selanjutnya peneliti mewawancarai dari pukul 10.00 11.00 WIB. 

 

Hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 09.00 WIB, peneliti menuju Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung atas petunjuk ketua pokjawas. 

Peneliti bermaksud menemui Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Ibu Dra. Amanah, M.M., Pukul 09.20 WIB peneliti tiba di Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Lampung Jalan Cut Mutia No. 27 Teluk Betung peneliti lalu 

bertanya kepada bapak satpam “Apakah ibu Dra. Amanah, M.M., sudah datang?”. 

Bapak satpam menjawab “Ibu Amanah sudah datang”. Peneliti bergegas menuju 

ruangannya dan mengucapkan salam (Assalamu „alaikum) Ibu Amanah menjawab 

salam (Wa „alaikum salam) dan menyambut kedatangan peneliti dengan ramah, 

beliau lalu menanyakan maksud dan tujuan peneliti lalu peneliti menjelaskannya 

dan menunjukkan surat pengantar dari Dekan FKIP Unila. Ibu Dra. Amanah, 

M.M., membaca surat tersebut dan mengerti tujuannya. Peneliti selanjutnya 

mewawancarai beliau dari pukul 09.30 – 11.00 WIB. 

 

Hari Jum‟at Tanggal 25 Oktober 2013 Pukul 07.30 WIB, peneliti menuju kantor 

pengawas madrasah yang berada di Jalan Pangeran M. Noer Teluk Betung, 

bermaksud menemui Bapak Drs. H. Alamsyah, M.Pd., Pukul 08.00 WIB peneliti 

tiba di kantor pengawas tersebut dan peneliti melihat Bapak Drs. H. Alamsyah, 

M.M., sudah datang, karena peneliti telah sering datang ke kantor pengawas 

sehingga peneliti sudah akrab/familier dengan para pengawas madrasah. Peneliti 
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langsung menuju ruang pengawas dan mengucapkan salam (Assalamu „alaikum) 

dan Bapak Alamsyah menjawab salam (Wa „alaikum salam), beliau sudah tahu 

maksud dan tujuan peneliti selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

beliau dari pukul 08.00 – 10.00 WIB. 

 

Hari Rabu Tanggal 30 Oktober peneliti pukul 07.00 WIB peneliti menuju MAN 2 

Tanjungkarang Bandar Lampung, bermaksud menemui kepala MAN 2 

Tanjungkarang Drs. M. Iqbal. Pukul 07.30 WIB peneliti tiba di MAN 2 

Tanjungkarang langsung menuju ruang kepala madrasah yang terletak di samping 

Ruang TU untuk masuk ke ruang kepala madrasah harus melalui Ruang TU. 

Peneliti bertanya terlebih dahulu kepada Kepala TU Bapak Marzuki, “Maaf Pak, 

apakah Bapak Drs. M. Iqbal ada?” Bapak Marzuki menjawab “ada”. Peneliti 

selanjutnya menemui Bapak Drs. M. Iqbal dan mengucapkan salam (Assalamu 

„alaikum) lalu beliau menjawab salam (Wa „alaikum salam). Setelah peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan, akhirnya beliau bersedia peneliti mewawancarai 

dari pukul 07.30 – 09.00 WIB. Kemudian wawancara selesai dan peneliti pamit 

pulang. Lalu pada pukul 09.30 peneliti menuju Madrasah Aliyah NU (MA.NU) 

Tanjungkarang di Kaliawi Bandar Lampung. Peneliti bermaksud menemui Ibu 

Soleha, S.Pd., karena sebelumnya telah berjanji akan wawancara pada pukul 10.00 

WIB. Pukul 09.50 Peneliti tiba di MA.NU Tanjungkarang, Ibu Soleha, S.Pd., 

sudah menunggu dan selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan beliau 

dari pukul 10.00 – 11.00 WIB. 

 

Hari Senin Tanggal 11 November 2013 Pukul 08.00 – 10.00 WIB peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Muhith, karena peneliti sudah 
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akrab dengan pengawas madrasah, sehingga saat wawancara berjalan dengan 

lancar. Pada tanggal 18 November 2013, Hari Senin peneliti melakukan kegiatan 

wawancara dengan Ibu Evalia Agus, S.Pd., pada pukul 08.00 – 09.00 WIB dan 

pukul 09.00 – 10.00 WIB dengan Ibu Dra. Chairani, kedua pengawas tersebut 

nampak ramah dan bersahabat dalam kegiatan wawancara dengan peneliti dan 

banyak memberikan informasi yang sangat bermanfaat khususnya tentang kinerja 

pengawas. 

 

Hari Selasa Tanggal 19 November 2013 pada pukul 08.00 – 10.00 peneliti 

melakukan wawancara dengan pengawas madrasah yaitu Ibu Yani Wijaya, S.Pd., 

karena peneliti dan beliau sudah saling mengenal sehingga beliau ketika sedang 

diwawancarai terkadang diselipi dengan bercanda, namun inti/tujuan dari 

wawancara tetap tercapai. 

 

Salah satu keunikan dari penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri sebagai 

instrumen utama dalam mengumpulkan data salah satunya yaitu melakukan 

observasi atau pengamatan. Peneliti dalam mengumpulkan data juga melakukan 

observasi terhadap kinerja pengawas madrasah. Pada Tanggal 24 Oktober 2013 

Hari Kamis Pada Pukul 08.00 – 09.30 WIB peneliti mengamati pengawas 

madrasah saat mengadakan rapat rutin Pokjawas. Tanggal 28 Oktober 2013 

peneliti juga mengadakan observasi yaitu ketika pengawas (Dra. Adil Fadilah, 

M.Pd) melakukan supevisi kelas kepada salah satu guru madrasah. Pelaksanaan 

observasi dilakukan di MA.NU Tanjungkarang Pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pada 

Tanggal 31 Oktober 2013 Hari Kamis Pukul 09.00 – 10.30 WIB peneliti juga 

melakukan observasi pada kantor pengawas madrasah yaitu ketika para pengawas 
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mengadakan rapat koordinasi Pokjawas dengan Kepala Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung. 

 

Salah satu keunikan penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai 

instrumen utama. Menurut Nasution (1988:9) peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama dalam mengumpulkan data (instrumen kunci). Kehadiran peneliti sebagai 

tolok ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap penemuan yang diteliti. 

Peneliti dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai pengamat partisipasi, 

menurut Spradlay (1980), dalam beberapa penelitian pengamatan partisipasi 

terdapat perbedaan gaya penelitian, ada lima tipe partisipasi dan tingkat 

keterlibatannya: (1) partisipasi pasif tingkat keterlibatannya rendah, (2) partisipasi 

moderat tingkat keterlibatannya tengah-tengah, (3) partisipasi aktif tingkat 

keterlibatannya tinggi, (4) partisipasi lengkap tingkat keterlibatannya tinggi, dan 

(5) non partisipasi tidak ada tingkat keterlibatan. Berdasarkan pembagian tersebut, 

maka dalam penelitian ini berusaha untuk menerapkan partisipasi moderat. Dalam 

penelitian ini kehadiran peneliti. 

 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

 

Sumber data penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia (Miles dan 

Huberman, 1992:2). Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan 

kunci sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan 

dengan fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan atau tulisan-tulisan yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian. 
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Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling 

purposive.  Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, 

melainkan pada relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema 

yang muncul dilapangan. Melalui teknik ini dapat dikembangkan untuk 

memperoleh informan lainnya dengan teknik sampel bola salju (snowball 

sampling) sampai dirasakan data yang diperoleh sudah sangat baik/jenuh. 

Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang dengan rincian pada tabel 

berikut ini; 

Tabel 3.1 Informan dalam penelitian 

No Jabatan Jumlah 

(orang) 

Keterangan 

1 Kepala Seksi Tenaga pendidik dan kependidikan 

Kanwil Propinsi Lampung 

1  

2 Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kota Bandar 

Lampung 

1  

3 Pengawas Madrasah 6  

4 Kepala MI Negeri 1  

5 Kepala MTs Swasta 1  

6 Kepala MA Negeri 1  

7 Guru MI Swasta 1  

8 Guru MTs Negeri 1  

9 Guru MA Swata 1  

Jumlah 14  

Diadaptasi dari Sowiyah (2000:75) 

 

 

Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan 

pada relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema yang muncul 

di lapangan. Pemilihan sumber informan tersebut supaya data yang diperoleh 

mewakili atau repsesentatif dari keadaan yang sebenarnya tentang kinerja 

pengawas madrasah karena informan tersebut mempunyai jabatan sebagai kepala 

atau pimpinan di lembaga/madrasah, di samping itu informan tersebut mempunyai 

masa kerja yang sudah lama yaitu kurang lebih 10-15 tahun.  
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Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 

ditetapkan sebagai informan kunci (key informant). Alasan ketua kelompok kerja 

pengawas ditetapkan sebagai informan kunci (key informant) yaitu berdasarkan 

pendapat Guba dan Lincoln (1981)  bahwa seseorang yang dijadikan informan 

kunci hendaknya memiliki pengetahuan dan  informasi, atau dekat dengan situasi 

yang menjadi fokus penelitian yaitu dalam mengetahui kinerja Pengawas 

Madrasah.   

 

Semua data yang terekam dalam catatan lapangan akan dibaca dan diteliti, 

kemudian diidentifikasi topik-topik liputannya, dan dikelompokkan ke dalam  

kategori-kategori. Setiap kategori diberi kode yang menggambarkan cakupan 

topik. Kode tersebut nantinya dijadikan sebagai alat untuk mengorganisasikan 

satuan-satuan data. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan data adalah 

potongan-potongan catatan lapangan berupa kalimat, satu alinea atau urutan 

alinea. Secara rinci, pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan 

data dan kelompok informan. Tabel pengkodean terlihat pada tabel 3.2 

 Tabel 3.2 Pengkodean 

Teknik 

Pengumpulan 

Kode Sumber Data Kode 

Wawancara 

 

 

 

 

 

Observasi 

Dokumentasi 

W 

 

 

 

 

 

O 

D 

 

Ketua Pokjawas 

Kepala Seksi Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan 

Pengawas Madrasah 

Kepala Madrasah 

Guru Madrasah 

KP 

KST 

 

PM 

KM 

GM 

 

 Diadaptasi dari Sowiyah (2005:105) 
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Contoh penerapan kode dan cara membacanya:     W    KP   F1     091013 

Teknik Pengumpulan data 

Kepala Pokjawas 

Fokus Penelitian 

Tanggal dan Tahun 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data utama yang akan dipilih peneliti adalah teknik 

wawancara mendalam (indept interviewing), observasi partisipan (participant 

observation) dan dokumentasi. Teknik ini dipilih dikarenakan data yang hendak 

diperoleh bersumber dari penilaian dan pengalaman para pengawas terutama 

Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) yang ditetapkan sebagai informan 

kunci, dan untuk melengkapi data hasil wawancara, peneliti gunakan teknik studi 

dokumentasi yang merupakan bukti fisik.  

 

3.5.1 Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  

 

Seidman dalam Aswandi (2001) bahwa wawancara yang dimaksud disini adalah 

percakapan mendalam agar dapat memahami lebih dalam pengalaman orang lain 

sekaligus makna dari pengalaman tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan 

yaitu tidak terstruktur hal ini sesuai dengan pendapat Esterberg (2002) dalam 

Sugiyono (2012:233), wawancara tidak terstruktur yaitu merupakan jenis 

wawancara bebas karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman yang 

digunakan adalah garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  
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Pada awal penelitian peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, karena 

maksud peneliti pada tahap ini memperoleh pemahaman umum mengenai suatu 

tema. Pada tahap selanjutnya peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk 

memfokuskan tema-tema tertentu yang muncul selama wawancara pendahuluan. 

Pada informan-informan tertentu yakni Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan, Ketua Pokjawas, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru 

Madrasah, wawancara dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan untuk 

memperoleh kejelasan mengenai kinerja pengawas madrasah. Adapun pedoman 

wawancaranya berikut ini: 

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Penelitian 

No Sub Fokus Penelitian Pertanyaan Informan 

1. Rekrutmen Pengawas 

Madrasah di 

Kementerian Agama 

Kota Bandar Lampung 

1. Bagaimanakah  

    formasi pemetaan/  

    Kebutuhan pengawas  

    madrasah? 

2. Bagaimanakah  

    sistem pemberkasan  

    rekrutmen pengawas  

    madrasah? 

3. Bagaimanakah  

    sistem seleksi  

    pengawas madrasah? 

4. Apakah syarat-syarat  

    atau kualifikasi calon  

    pengawas madrasah? 

5. Siapa yang  

    Melaksanakan  

    rekrutmen pengawas  

    madrasah? 

 

Ketua Pokjawas 

dan Kepala Seksi 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Kanwil Kemenag 

Provinsi Lampung 

2 Organisasi Pengawas 

Madrasah 

1. Bagaimanakah  

    alur/koordinasi posisi  

    pengawas dengan  

    Kepala Kementerian 

    Agama Kota? 

2. Bagaimanakah rasio  

    pengawas PAI  dan  

    madrasah binaan? 

3. Bagaimanakah rasio 

Ketua Pokjawas 
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    pengawas MI 

    dan madrasah  

    binaan? 

4. Bagaimanakah rasio 

    pengawas MTs 

    dan madrasah  

    binaan? 

5. Bagaimanakah rasio 

    pengawas MA 

    dan madrasah  

    binaan? 

3 Kompetensi Pengawas 

Madrasah di 

Kementerian Agama 

Kota Bandar Lampung 

1. Bagaimanakah  

    kompetensi  

    kepribadian  

    pengawas madrasah? 

2. Bagaimanakah  

    kompetensi supervisi  

    manajerial pengawas  

    madrasah? 

3. Bagaimanakah  

    kompetensi supervisi 

    akademik pengawas 

    madrasah? 

4. Bagaimanakah  

    kompetensi evaluasi  

    pendidikan pengawas 

    madrasah? 

5. Bagaimanakah  

    kompetensi  

    penelitian dan  

    pengembangan  

    pengawas madrasah? 

6. Bagaimanakah  

    kompetensi sosial  

    pengawas madrasah? 

Ketua Pokjawas, 

Pengawas 

Madrasah, Kepala 

MIN Jagabaya II, 

Kepala MTs.NU 

Tanjungkarang, 

Kepala MAN 2 

Tanjungkarang, 

Guru MI Al 

Khairiyah, Guru 

MTs.N 1 

Tanjungkarang, 

Kepala MA.NU 

Tanjungkarang 

4 Kinerja Pengawas 

Madrasah di 

Kementerian Agama 

Kota Bandar Lampung 

1. Bagaimanakah  

    jenjang pendidikan  

    dan sertifikasi  

    pengawas madrasah? 

2. Bagaimanakah 

    pengalaman kerja  

    pengawas madrasah? 

3. Bagaimanakah  

    pelaksanaan tupoksi  

    pengawas madrasah? 

4. Bagaimanakah 

    pengawasan yang  

    dilakukan pengawas  

Ketua Pokjawas, 

Pengawas 

Madrasah, Kepala 

MIN Jagabaya II, 

Kepala MTs.NU 

Tanjungkarang, 

Kepala MAN 2 

Tanjungkarang, 

Guru MI Al 

Khairiyah, Guru 

MTs.N 1 

Tanjungkarang, 

Kepala MA.NU 
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    madrasah terhadap  

    guru dan kepala  

    madrasah? 

Tanjungkarang 

 

  

Kegiatan wawancara pada penelitian ini yang akan ditanyakan yaitu; 

 

1. Tugas pokok dan fungsi pengawas madrasah 

2. Rekrutmen Pengawas Madrasah 

3. Organisasi Pengawas Madrasah 

4. Kompetensi Pengawas meliputi Kompetensi Kepribadian, Kompetensi  

Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi akademik, Kompetensi Evaluasi 

Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan dan Kompetensi Sosial 

5. Kinerja Pengawas Madrasah 

 

Wawancara umumnya dilakukan berdasarkan perjanjian terlebih dahulu agar tidak 

mengganggu kegiatan rutin informan. Lamanya wawancara sekitar 2 jam untuk 

Kepala Seksi Pendidik dan Kependidikan, Ketua Pokjawas, dan Pengawas 

Madrasah, sedangkan dengan Kepala Madrasah dan Guru Madrasah sekitar satu 

setengah jam. Perekaman data dilakukan melalui HP dan Kamera Digital. 

Disamping menggunakan HP dan Kamera Digital, peneliti juga membuat catatan 

sendiri mengenai pokok-pokoknya saja. Catatan tersebut dimaksudkan untuk 

membantu peneliti agar dapat merencanakan pertanyaan berikutnya, dan 

membantu peneliti untuk mencari pokok-pokok penting dalam HP dan Kamera 

Digital sehingga mempermudah analisis. Setelah mengadakan wawancara, 

rekaman wawancara dan catatan hasil wawancara tersebut selanjutnya ditulis 

ulang ke dalam transkrip wawancara. Wawancara dilakukan terhadap, Ketua Seksi 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Ruang Kasi Pendidikan Madrasah Kanwil 
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Kementerian Agama Provinsi Lampung, Sedangkan Ketua Pokjawas, Pengawas 

Madrasah di Ruang Pengawas Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. 

Adapun wawancara dengan Kepala Madrasah beserta Guru Madrasah di Gedung 

Madrasah masing-masing yang berada di Kota Bandar Lampung. 

 

3.5.2 Studi Dokumentasi 

 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Mantja (2003) bahwa dokumen dan catatan 

dapat memberikan informasi yang sangat berharga disamping ketersediannya 

dapat diperoleh dengan biaya yang relatif lebih murah, juga merefleksikan situasi 

yang agak tepat dan dapat dianalisis berulang-ulang tanpa perasaan khawatir akan 

terjadinya perubahan, dan juga merupakan sumber informasi yang kaya secara 

kontekstual, secara legal dapat diterima, dan tidak reaktif seperti halnya manusia 

(informan) yang reaktif terhadap peneliti. Sementara Sonhadji (1996) mengatakan 

bahwa studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-

sumber non-insani yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman. 

Mengacu pada pendapat Moleong (2013:217) dokumen sudah lama dipergunakan 

dalam penelitian untuk sumber data, hal ini karena dokumen sebagai sumber data 

bisa dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Selain hal 

tersebut hasil dari wawancara dapat dipercaya apabila didukung data tambahan 

misalnya foto-foto, rekaman, hal ini dilakukan sebagai data pendukung agar lebih 

terpercaya sebagai hasil dari penelitian. 

 

Dokumen-dokumen yang sudah ada bahkan sudah lama dapat digunakan dalam 

penelitian ini sebagai sumber data. Dokumen ini akan dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsir bahkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyimpulkan 
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tentang profil kinerja pengawas madrasah Kementerian Agama Kota Bandar 

Lampung. Dokumen yang digunakan juga dapat memperkuat argumen atau 

menambah ide peneliti yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Alasan 

peneliti menggunakan metode ini antara lain karena dokumen : (a) sebagai bukti 

untuk suatu pengujian, (b) relatif murah dan mudah diperoleh, (c) lebih bersifat 

alamiah, (d) merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi, dan (e) akan 

memperluas pengetahuan peneliti terhadap situasi yang diteliti. Adapun data yang 

dapat diambil dari dokumentasi tentang kinerja pengawas madrasah Kementerian 

Agama Kota Bandar Lampung terdapat pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Daftar Dokumen yang dikumpulkan 

No Jenis Dokumen 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Sarana dan Prasarana 

1. Peta wilayah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 

 

Data Pengawas Madrasah 

 

Organisasi 

1. Struktur organisasi Pokjawas 

2. Surat Tugas melaksanakan tugas 

3. SK-SK pelaksanaan tugas 

 

Manajemen 

1. Rumusan visi dan misi 

2. Program kerja 

3. Uraian tugas pengawas 

 

Proses Supervisi/kepengawasan 

1. Program Tahunan dan semester kepengawasan 

2. Instrumen supervisi manajerial dan akademik 

 

 

3.5.3 Observasi Partisipan 

 

Pengamatan atau observasi partisipan dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

lengkap dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan melibatkan diri dan 

berperan dalam focus yang diteliti (Spradley, 1980). Pengamatan ini dilakukan 
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melalui tiga tahap; (1) descriptive observation/pengamatan deskriptif mengandung 

arti bahwa untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum tentang 

situasi konteks latar penelitian, setelah itu (2) Focused observation/pengamatan 

terfokus yakni pengamatan untuk memperoleh temuan-temuan sejumlah kategori 

yang terkait dengan latar penelitian, yang terakhir (3) selective 

observation/pengamatan selektif, dengan tujuan untuk memperoleh temuan-

temuan sejumlah kategori secara rinci yang terkait dengan sejumlah sub fokus 

penelitian.   

 

Ragam situasi yang diamati dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut; 

1.   Keadaan fisik yaitu mengamati tentang lingkungan lembaga dan ruang kerja 

pengawas  serta sarana dan prasarana   

2.   Rapat-rapat yaitu penyusunan program persiapan pelaksanaan mengawas di 

madrasah, rapat rutin Pokjawas dan rapat koordinasi Pokjawas 

3.    proses pelaksanaan yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, 

evaluasinya dan umpan dari para guru. 

 

Kegiatan peneliti sebagai partisipasi pasif dilakukan dalam mengamati kegiatan 

Ketua Pokjawas dan Pengawas Madrasah di Ruang Pengawas, yaitu pada tanggal 

24 Oktober 2013 Hari Kamis Pada Pukul 08.00 – 09.30 WIB peneliti mengamati 

pengawas madrasah saat mengadakan rapat rutin Pokjawas. Tanggal 28 Oktober 

2013 peneliti juga mengadakan observasi yaitu ketika pengawas (Dra. Adil 

Fadilah, M.Pd) melakukan supevisi kelas kepada salah satu guru madrasah. 

Pelaksanaan observasi dilakukan di MA.NU Tanjungkarang Pukul 09.00 – 11.00 
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WIB. Pada Tanggal 31 Oktober 2013 Hari Kamis Pukul 09.00 – 10.30 WIB 

peneliti juga melakukan observasi pada kantor pengawas madrasah yaitu ketika 

para pengawas mengadakan rapat koordinasi Pokjawas dengan Kepala 

Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. 

 

3.6  Analisis data 

 

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong 

(2013:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada 

orang lain. 

 

Teknik analisis data menggunakan beberapa alur kegiatan, yaitu : (1) reduksi data, 

(2) penyajian data, (3) verifikasi data, dan (4) penarikan kesimpulan, sebagai 

suatu langkah yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum 

(Miles dan Huberman, 1992:19). 

 

Reduksi data dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyeleksian 

dan pengorganisasian data dari hasil wawancara mendalam. Penggolongan data 

dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya sehingga 

dapat dikembangkan hasil dari kinerja pengawas madrasah Kota Bandar 

Lampung. Pengelompokkan data tetap mengacu pada fokus penelitian. 
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Penyajian dan pemaparan data yang telah disusun, selanjutnya dilakukan 

penarikan kesimpulan sementara penelitian dan kemudian dilakukan verifikasi 

penelitian dimulai dengan pelaksanaan penelitian sehingga pada hasil penelitian 

selesai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dari permulaan data. 

Verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakkukan setelah pengumpulan data 

selesai. Langkah selanjutnya adalah membahas pembahasan temuan penelitian 

berdasarkan pada teori yang digunakan dan dicari maknanya serta ditarik suatu 

kesimpulan akhir. 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif-konseptualistik, 

yaitu didasarkan informasi empiris yang diperoleh dibangun suatu konsep atau 

proporsi kearah pengembangan suatu teori substantif. Analisis data dialakukan 

dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara dan pengamatan direkam dan 

didokumentasikan dalam bentuk tulisan. 

 

Penulisan data dalam teks naratif dibuat secara jelas dan singkat serta 

komunikatif. Dalam penyajian temuan penulis akan memaparkan secara rinci, 

sistematis dan menarik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam bagan alur berikut ini: 
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                     Gambar 3.1 Pola Interaktif Analisis Data Penelitian 

          Sumber: Adaptasi dan Modifikasi Miles dan Huberman (1992:20) 

 

Setelah seluruh  data terkumpul, peneliti akan mulai membaca, memahami, dan 

menganalisis lebih intensif. Langkah-langkah yang akan ditermpuh oleh peneliti 

dalam analisis data adalah sebagai berikut. 

1. Analisis  selama  pengumpulan  data.   Dalam   menganalisa   data  selama    

Pengumpulan  data,  yang  diterapkan  oleh  peneliti dan penelitian seperti :  (1)  

mempersempit studi, (2) mengembangkan pertanyaan analitik, (3) membuat 

komentar pengamat mengenai gagasan yang muncul, dan (4) mulai mengkaji 

bahan pustaka yang terkait dengan penelitian selagi di lapangan 

2. Analisis setelah data terkumpul. Teknik analisis yang digunakan peneliti untuk  

 mengorganisir  data  adalah  kategori  koding  (coding categories).  Kategori  

koding merupakan wahana untuk mengatur data deskriptif yang telah 

terkumpulkan sehingga bahan dari topic tertentu dapat dipisahkan secara fisik 

dari data lainnya (Bogdan dan Biklen, 1998). Dalam menyortir data, Bogdan 

dan Biklen (1982:166-170) mengemukakan tiga cara, yakni: The Cut-Up-and-

in-Folders Approach, (2) The file card System, dan (3) Information Retrievel 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Sementara 

Verifikasi 
Penarikan Kesimpulan: 

Temuan Akhir 

Reduksi Data 
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cards. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara yang pertama yaitu The 

Cut-Up-and- Put-in-Folders Approach (pendekatan potong – simpan dalam 

map) untuk mengerjakan data yaitu, dengan cara memotong catatan menurut 

kategorinya dan menempatkan satuan-satuan data tersebut ke dalam map-map. 

 

Proses kegiatan analisis data setelah data terkumpul adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan semua data, kemudian memberikan penandaan pada sumber  

asal data, seperti wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Data tersebut 

diberi nomor urut berdasarkan kronologis waktu pengumpulan. Halaman pada 

sumber data juga dimasukkan untuk memudahkan dalam menelusuri bila 

diperlukan. 

2. Setelah data diberi nomor urut, keseluruhan data dibaca 2 sampai 3 kali. Pada  

 tahap ini peneliti mulai menyusun kategori koding. 

3. Setelah   menyusun   kategori   koding,  peneliti  membubuhkan  nomor  pada  

kategori-kategori dan selanjutnya membaca sekali lagi sambil memberikan 

nomor kategori koding yang sesuai dengan satuan data. 

4.  Langkah selanjutnya menyortir data dengan menggunakan The Cut-Up-and- 

Put-in-Folders  Approach  (pendekatan potong – simpan dalam map),  yaitu 

memotong catatan  menurut kategorinya dan menetapkan satuan-satuan data 

tersebut ke dalam map-map. 

5. Langkah berikutnya membuat format yang menyajikan informasi secara sistem-  

    atis.  Format  tersebut  berupa  matriks.   Selanjutnya satuan data dalam laporan    

    penelitian berupa hasil penelitian. 
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Kategori dan sub kategori koding yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Rekrutmen Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung   

    (1) Formasi pemetaan kebutuhan pengawas, (2) Usulan berkas, (3) Pelaksanaan  

rekrutmen  meliputi  seleksi administrasi  dan  seleksi  akademik,  (4) Kendala    

dalam rekrutmen, (5) Diklat kepengawasan. 

2. Organisasi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung   

3. Kompetensi Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Kota Bandarlampung   

    meliputi  Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompe- 

    tensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Pene- 

    litian dan pengembangan, dan Kompetensi Sosial. 

4. Kinerja  Pengawas  Madrasah di Kementerian Agama  Kota  Bandar  Lampung 

    (1) Jenjang pendidikan pengawas, (2) Pengalaman kerja pengawas, (3) Pelaksa- 

    naan tugas, pokok dan fungsi pengawas madrasah, (4) Kepengawasan terhadap  

    kepala madrasah dan guru. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

 

Penelitian ini dalam melakukan pengecekan keabsahan data melalui tiga cara 

yaitu: pengecekan kredibilitas, dependabilitas, dan konfimabilitas (Miles dan 

Huberman, 1992). Pengecekan kredibilitas atau kebenaran data dilakukan untuk 

membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan yang 

sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan. Lincon dan Guba (1985) 

mengemukakan teknik utama untuk meningkatkan derajat kredibilitas data yang 

dikumpulkan, yaitu: (1) observasi yang dilakukan secara terus menerus (persistent 

observation), (2) trianggulasi (trianggulation), (3) pengecekan anggota (member 
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check), diskusi teman sejawat (reviewing), dan (5) pengecekan mengenai 

kecukupan referensial (referential adequad).  Dari kelima teknik tersebut peneliti 

menggunakan teknik; ketekunan pengamatan (persistent observation), trianggulasi 

(trianggulation), dan kecukupan referensial (referential adequad).   

1. Ketekunan pengamatan (persistent observation) ialah pengamatan yang 

dilakukan secara terus menerus agar diketahui aspek-aspek yang penting 

dan relevan dengan topik penelitian (Sonhadji, 1994). Dalam penelitian ini 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

ter- hadap event-event yang relevan dengan masalah penelitian. Seperti 

pada observasi kegiatan rapat rutin Ketua Pokjawas dan Pengawas 

Madrasah, Supervisi Kelas yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah 

terhadap Guru Madrasah, peneliti melakukan observasi berulangkali untuk 

mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan topik penelitian. 

2. Triangulasi (trianggulation) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013). 

Denzin (dalam Lincoln dan Guba, 1985) mengemukakan empat macam 

triangulasi, yaitu: (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) 

triangulasi peneliti, (4) triangulasi teoritik. Dari keempat macam 

triangulasi tersebut, mengingat keterbatasan yang ada, peneliti hanya 

menggunakan dua macam, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. 

2.1 Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan sebuah data 

yang diperoleh dari beberapa sumber data. Data mengenai jumlah 
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pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, 

jumlah madrasah binaan baik swasta/negeri, rekrutmen pengawas 

madrasah, organisasi pengawas madrasah, kompetensi pengawas 

madrasah dan kinerja pengawas madrasah, diperoleh dari beberapa 

sumber data, yaitu Kasi Tendik dan Kependidikan, Ketua Pokjawas, 

Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru Madrasah. Dalam 

triangulasi dengan menggunakan sumber, informasi dilacak berulang 

kali dengan menggunakan sumber yang berbeda. Seperti yang 

dikemukakan oleh Brannen (1992:12) “Data may be collected at 

defferent points in time and in a variety of contexts, situations and 

setting”, maka data juga dilacak berulangkali pada konteks, situasi dan 

tempat yang berbeda. 

2.2 Triangulasi  metode  dilakukan  diskusi  dengan  teman  ejawat,  dan        

pembimbing. Diskusi teman sejawat dilakukan dengan maksud 

meminta pendapat tentang penelitian yang peneliti lakukan. Dwi 

Haryani adalah teman yang peneliti ajak berdiskusi tentang penelitian 

ini. Beliau adalah mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan di 

Universitas lampung, yang tengah mempersiapkan tesis. Hasil diskusi 

peneliti tuangkan dalam bentuk tulisan dan peneliti meminta saran dari 

para ahli sebagai auditor dalam hal ini pembimbing I dan II.  

Triangulasi    data   dilakukan dengan cara  membandingkan  kebenaran  

data  atau informasi dari informan lain yang berbeda. 

3. Kecukupan Referensian (referential adequad) adalah pengecekan terhadap    

persiapan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Arsip-arsip 
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digunakan sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah menyangsikan 

atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara data/informasi dan kesimpulan-

kesimpulan hasil penelitian, melalui proses validasi, maka kesimpulan 

dapat dipercaya (Sonhadji, 1994). Pengecekan kecukupan referensi 

dilakukan agat temuan penelitan ini diperkuat oleh referensi data yang 

memadai. Untuk ini setiap wawancara, meskipun peneliti membuat 

catatan-catatan, peneliti merekam lengkap wawancara tersebut dengan 

menggunakan HP dan Kamera Digital dari awal sampai akhir wawancara, 

dan menyimpannya sebagai arsip yang dapat digunakan dalam pengujian 

kembali hasil analisis data. Peneliti juga melakukan observasi berulang-

ulang pada event-event yang sejenis dengan dilengkapi dengan dokumen 

foto yang dibuat sendiri oleh peneliti juga membuat catatan-catatan 

lapangan. Selanjutnya untuk melengkapi data yang sudah ada, peneliti juga 

berusaha mendapatkan data tambahan berupa dokumen atau informasi 

melalui wawancara tambahan. 

 

Pengecekan dependabilitas atau keajegan data diperoleh melalui trianggulasi 

sumber. Objek dan isu yang sama ditanyakan kepada 14 sumber yaitu: Ketua 

Kelompok Kerja Pengawas 1 orang, Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan 1 orang, Pengawas Madrasah 6 orang, Kepala Madrasah 3 orang, 

dan Guru Madrasah 3 orang. Dalam hal pengecekan dependabilitas kepada 14 

sumber tersebut di atas peneliti setelah melakukan wawancara, dokumentasi 

mendapat paraf dan tanda tangan dari setiap informan. 
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Pengecekan konformabilitas atau kecocokan data melalui trianggulasi metode, 

yaitu melalui wawancara dengan informan, pengamatan kegiatan yang terkait 

dengan penelitian dan pengkajian dokumen. Observasi dan partisipasi pasif 

dilakukan peneliti pada kegiatan kepengawasan, supervisi dan rapat koordinasi 

pengawas yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Dokumen 

yang dikaji meliputi kelengkapan bahan rekrutmen pengawas madrasah, buku 

kerja pengawas madrasah, program tahunan pengawas madrasah. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 

Adapun tahapan-tahapan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

3.8.1   Tahap persiapan atau pra-lapangan meliputi kegiatan penentuan fokus,  

 penyesuaian paradigma dengan teori yang dipilih, penjajakan latar 

 penelitian, konsultasi fokus penelitian, penyusunan awal penelitian, 

 seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2013, mengurus 

 surat pengantar dari PPS Manajemen Pendidikan FKIP Unila untuk 

 mengadakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar 

 Lampung dan Kantor Pokjawas serta madrasah di lingkungan 

 Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yaitu MIN Jagabaya II, MIS 

 Al Khairiyah, MTs.N 1 Tanjungkarang, MTs.NU Tanjungkarang, MAN 

 2 Tanjungkarang, MA.NU Tanjungkarang. Pada tahap ini peneliti 

 mengadakan pendekatan terhadap informan dengan  maksud memperoleh 

 informasi tentang rekrutmen pengawas madrasah, organisasi pengawas 

 madrasah, kompetensi pengawas madrasah dan SDM pengawas madrasah. 
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3.8.2  Tahap pelaksana dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 – bulan Desember  

 2013 dan analisis data dilaksanakan pada bulan November 2013, meliputi 

 kegiatan mengumpulkan dan  pencatatan data, analisis data, penafsiran 

 data, pengecekan keabsahan data, dengan mengikuti kegiatan pengawas 

 madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik dan supervisi 

 manajerial di madrasah binaannya, kegiatan Ketua Pokjawas memimpin 

 rapat rutin pengawas madrasah-PAI.  Mengumpulkan data SDM pengawas  

 madrasah, struktur organisasi pengawas madrasah, jadwal supervisi dan 

 program tahunan dan semester pengawas madrasah. Strategi 

 pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, 

 observasi partisipan, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini diikuti 

 dengan kegiatan menganalisis data dan pengecekan keabsahan data. 

 Pengecekan keabsahan data ini dilakukan melalui triangulasi sumber, 

 triangulasi metode dan ketekunan pengamat. 

3.8.3 Tahap pelaporan, setelah data dianalisis dengan cek keabsahan meliputi 

 kegiatan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian, maka 

 dimulai menyusun laporan penelitian. Dalam menyusun laporan dilakukan 

 pelaksanaan audit (audit trail) oleh pembimbing untuk menjamin kekuatan  

 dan kebenaran penelitian. Laporan penelitian terdiri dari latar belakang 

 penelitian, tinjauan pustaka, pemilihan metode yang digunakan, penyajian 

 data, pengkajian temuan, dan kesimpulan yang disajikan secara naratif. 

 Penulisan menggunakan pedoman yang berlaku pada Universitas 

 Lampung. Tahap akhir ini termasuk seminar hasil penelitian pada tanggal 

 27 Desember 2013 dan Ujian Tesis pada tanggal 13 Februari 2014. 


