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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan teologis normatif digunakan untuk memandang agama 

sebagai ajaran pokok dan asli dalam rangka mendorong pengawas, dan 

guru menjalankan tugas. 

b) Pendekatan Pedagogis, pendekatan yang digunakan oleh penulis 

mengkaji pendapat atau pemikiran praktisi pendidikan yang 

berhubungan tugas dan fungsi pengawas dalam melaksanakan kegiatan 

supervisi akademik untuk dapat meningkatkan kompetensi guru 

melalui pembinaan kepada peserta didik, sehingga pencapaian 

indikator pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

c) Pendekatan Psikologis, pendekatan ini digunakan untuk mempelajari 

gejala perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena 

dipengaruhi oleh prosesmental terhadap keyakinan.
1
 Pendekatan 

psikologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan 

mengkaji perilaku pengawas dan guru sebagai objek terdepan dalam 

penelitian ini.  

                                                           

1
 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.12 
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d) Pendekatan Manajerial, pendekatan ini digunakan untuk melihat sistem 

manajerial pengawas pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi kegiatan supervisi akademik dalam upaya pengawasan 

dan pembinaan pada madrasah unggulan di Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

yang tidak memakai angka-angka dalam mengolah data yang mana 

penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.
2
 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

bersifat deskriptif  kualitatif. Artinya, penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.
3
 Penelitian ini mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai 

yang diteliti.
4
 

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

                                                           
2
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosda karya, 

2012), hlm. 6 
3
 Nana Syadoih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, cet. 2, 2006, hlm. 60.   
4
 Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 26 
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dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan 

menganalisis data.
5
 

Selain itu, pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini lebih peka dan 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

pola-pola nilai yang dihadapi.
6
 

Penggunaan metode ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa yang 

hendak dicari dalam penelitian adalah data yang menggambarkan tentang 

penerapan Kualitas Supervisi Akademik Pengawas Pada Madrasah 

Unggulan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat  

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian ini, adalah: 

a) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mazro’atul Huda Tridonorejo Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak 

b) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Matsmarotul Huda Karangrejo Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak 

c) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Kembangan Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 234 

6
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosda karya, 

2012), hlm. 5 
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Penelitian ini dilaksanakan di tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) di 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tersebut dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: 

a) Penulis merupakan salah satu guru yang bertugas di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sehingga 

penulis memiliki tanggung jawab akademik untuk melihat sejauh mana 

penerapan kualitas supervisi akademik pengawas pada madrasah 

unggulan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

b) Madrasah yang dijadikan objek penelitian ini merupakan madrasah 

yang memiliki keunggulan dan prestasiyang lebih tinggi serta memiliki 

visi dan misi yang menjadi rujukan bagi madrasah lainnya. 

c) Penulis belum menemukan penelitian serupa yang membahas tentang 

Kualitas Supervisi Akademik Pengawas Madrasah Pada Madrasah 

Unggulan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

2. Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan 

Agustus 2019. 

C. Subjek dan Informan Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti, yakni subyek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran 

penelitian.
7
 Maka yang menjadi subyek penelitian ini adalah: 

a) Pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Bonang 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Cet. XII, 

Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 145 
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Jumlah pengawas madrasah di Kabupaten Demak secara 

keseluruhan berjumlah 29 orang yang terdiri dari: pengawas Madrasah 

Aliyah (MA) = 4 orang, pengawas Madrasah Tsanawiyah (MTs) = 9 

orang, pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) = 10 orang, dan Pengawas 

Agama Islam (PAIS) = 6 orang. Namun penelitian ini difokuskan pada 

pengawas MI di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

Adapun rencana program tahunan pengawasan pada Madrasah 

Ibtidaiyah di Kecamatan Bonang, yaitu: 

1) Program Pembinaan Guru  

2) Program Pembinaan  Kepala Madrasah 

3) Program Pemantauan Pelaksanaan 8 SNP 

4) Program Penilaian Kinerja Guru  

5) Program Penilaian Kinerja Kepala Madrasah 

6) Program Tindak Lanjut 

7) Program pembimbingan dan pelatihan profesionalitas Guru 

dan/atau   Kepala   Madrasah   di   KKG/KKM dan sejenisnya 

8) Program pembimbingan dan pelatihan Kepala Madrasah dalam 

menyusun  program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan 

evaluasi,  kepemimpinan  madrasah, dan sistem informasi  dan 

manajemen. 

b) Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Dewan Guru di ketiga madrasah 

tersebut diatas. 

2. Informan 
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Informan adalah orang-orang dalam pada latar penelitian. 

Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.
8
 

Informasi tentang permasalahan yang diteliti dapat diperoleh dari 

pihak-pihak antara lain kepala madrasah dan dewan guru di ketiga 

madrasah tersebut. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan kegiatan meneliti dan mengumpulkan data agar 

kegiatan penelitian menjadi sistematis. Selanjutnya instrumen yang diartikan 

sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

benda yakni panduan observasi pedoman wawancara, dan acuan dokumentasi. 

Kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data.
9
 

Pada penelitian kualitatif  yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti itu sendiri dengan catatan apabila masalahnya belum jelas, jika 

masalahnya sudah jelas, maka penulis mengembangkannya dengan pedoman 

observasi dan wawancara sebagai instrumen penelitian agar dapat menuntun 

penulis sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber data dengan 

bantuan pengisian chekc list. 

                                                           
8
 Andi Prastowo, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian, Ar-

Ruzz Media, hlm. 195 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

hlm. 62 
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Peneliti, sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, 

melakukan langkah-langkah nyata untuk terjun secara langsung ke medan 

penelitian dengan melakukan hal berikut:  

1. Mengadakan pengamatan dan wawancara tak berstruktur yang dipandang 

lebih memungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa peneliti telah 

memiliki basis dalam ilmu pengetahuan yang relevan dengan masalah 

yang diteliti, misalnya apabila peneliti menguasai ilmu pendidikan, 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan berhubunga langsung dengan 

objek penelitian di bidang pendidikan. Peneliti dapat menjadi instrumen 

penting yang menuangkan makna pendidikan dan sebagai alat peneliti 

utama atau key instrument. 

2. Mencari makna di setiap perilaku atau tindakan objek penelitian, sehingga 

ditemukan pemahaman orisinal terhadap masalah dan situasi yang bersifat 

kontekstual. Metode ini berupaya memahami perilaku manusia dalam 

konteks yang lebih luas dan holisti, dipandang dalan kerangka pemikiran 

dan perasaan responden. 

3. Triangulasi, data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya 

dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak 

kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang 

sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat 

kepercayaannya.  

4. Verifikasi data, antara lain melalui kasus yang bertentangan untuk 

memperoleh hasil yang lebih dipercaya. Peneliti mencari berbagai kasus 
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yang berbeda-beda atau bertentangan dengan yang telah ditemukan, 

dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat tingkat 

kepercayaannya dan mencakup situasi yang lebih luas yang memunkinkan 

baginya untuk memadukan berbagai kasus.  

5. Sampling purposif, bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan 

sampling acak, tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. 

Sampel dipilih dari segi representasinya tujuan penelitian.  

6. Mengadakan analisis dari awal sampai akhir penelitian. Analisis yang 

dimaksudkan adalah melakukan penafsiran atas data yang diperoleh, 

sebagai perwujudan bahwa semua metode deskriptif dan deskripsinya 

mengandung tafsiran. Hanya saja, dibedakan antara data deskriptif dan 

data analisis atau interpretatif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini memusatkan 

perhatian pada aspek pelaksanaan supervisi yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi supervisi, dalam hal 

ini supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas terhadap madrasah 

unggulan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para 

informan,
10

 yaitu: Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Guru yang 

                                                           
10

 Ibid, hlm. 193 
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berada di MI Mazroatul Huda Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak, MI Matsmarotul Huda Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak dan MI Nurul Huda Kembangan Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi 

atau melalui orang yang tidak terlibat langsung dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti.
11

 Dalam penelitian dibutuhkan data tertulis yang menjadi 

landasan teori untuk mendukung data lapangan meskipun penelitian ini 

jenis field research. 

F. Teknik Pengumpulan  Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
12

 

Teknik pengunpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan  secara sistematik 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
13

 Observasi digunakan 

                                                           
11

 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2005. hlm. 12 

12
 Andi Prastowo, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian, Ar-

Ruzz Media, hlm. 208 

13
 Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Reseach Jilid I, Yogyakarta: andi Offset, hlm. 12  
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untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, 

perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.
14

 

Metode observasi secara langsung digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan tempat, obyek, tindakan, 

aktivitas, kejadian, waktu, perilaku, tujuan, dan perasaan, terhadap sasaran 

penelitian. 

Penggunaan metode ini, secara khusus dimanfaatkan untuk 

merekam data yang erat kaitannya dengan data-data yang berhubungan 

dengan supervisi akademik dan berbagai administrasi penilaian yang ada 

di ketiga madrasah tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab dengan pihak yang terkait dikerjakan dengan sistematis 

dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.
15

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respodennya 

sedikit/kecil.
16

 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berpedoman sebagai instrumen untuk mendapatkan data 

                                                           
14

 Sutopo, Heribertus,  2006, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teori dan 

Praktis, Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret,  hlm. 76 

15
 Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: BPFE, t th, hlm. 62 

16
 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D. Cet. XI, Bandung: Alfabeta, hlm. 137 
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langsung dari informan dengan melakukan wawancara secara langsung 

kepada key informan, yaitu Kepala Madrasah, Waka Kurikulum dan 

Dewan guru di MI Mazroatul Huda Tridonorejo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak, MI Matsmarotul Huda Karangrejo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak, dan MI Nurul Huda Kembangan Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
17

 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, secara 

khusus untuk penelitian kualitatif dan sejarah, kajian dokumenter 

merupakan teknilk pengumpulan data yang utama.
18

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang telah 

ada yang bersumber dari arsip, baik yang dimiliki oleh MI Mazroatul 

Huda Tridonorejo, MI Matsmarotul Huda Karangrejo dan MI Nurul Huda 

Kembangan. Kegiatan ini selain untuk mencatat semua arsip dan dokumen 

juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang 

data supervisi akademik madrasah. 

 

 

 

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, Jakrta: PT. 

Rineka Cipta, hlm. 23 

18
 Andi Prastowo, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian, Ar-

Ruzz Media, hlm. 226 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunanakan analisis 

deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data-data kemudian dijelaskan dan 

dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.
19

 

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya 

dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
20

 

 Pada prinsipnya pengolahan dan analisi data dilakukan secara 

deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data dan permasalahan yang 

ditemukan di lapangan menurut apa adanya. Data yang dimaksudkan untuk 

menganalisis adalah data kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikannya 

secara bebas analisis. Kalaupun ada data yang bersifat kuantitatif yang 

disajikan dalam bentuk tabel sekunder, artinya data tersebut hanya sekedar 

pendukung saja. Secara keseluruhan bahwa penganalisaan dan pengolahan 

data disajikan dengan cara berpikir logis dengan menggunakan metode 

berpikir induktif dan refleksi.  

Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang 

terus menerus dilakukan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi 

                                                           
19

 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D. Cet. XI, Bandung: Alfabeta, hlm. 62 

20
 Andi Prastowo, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian, Ar-

Ruzz Media,hlm. 248 
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penelitian akan dianalisisis secara kontinyu setelah dibuat catatan lapangan 

untuk menemukan tema. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian 

melalui wawancara, maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan data 

yang tidak penting.Kegiatan ini berfungsi untuk mengarahkan dan 

memfokuskan ruang lingkup penelitian. Pada tahap ini analisis dengan cara 

memilih dan memperjelas variabel-variabel, serta memperhatikan kasus-kasus 

lain.  

Analisis data juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau 

bagian bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. 

Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan studi dokumen dari lokasi madrasah, maka 

dianalisis dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, 

menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan selama dan sesudah pengumpulan data.  

Informasi data diperoleh dari ketiga madrasah yang telah disebutkan 

diatas melalui kepala madrasah, guru-guru, serta pihak-pihak lain yang 

dianggap dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian dihubungkan 

dan diuraikan sehingga tidak ada lagi variasi data yang tidak sesuai. 

Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mengikuti 

teori Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa 

proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu:
21

 

1. Reduksi data, adalah suatu proses pemilihan, memfokuskan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar 

                                                           
21

 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D. Cet. XI, Bandung: Alfabeta, hlm. 341 
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yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan 

hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat 

membuat suatu kesimpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, di 

seleksi, dan dikelompokkan kemudian di simpulkan dengan tidak 

menghilangkan nilai data itu sendiri.  

2. Penyajian data, merupakan sebuah proses pemberian sekumpulan 

informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan 

kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara secara 

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan 

dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data daalm 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Kesimpulan, dalam sebuah penelitian bersifat meluas, dimana 

kesimpulan pertama sifatnya belum final, akhirnya kesimpulan lebih rinci 

dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan 

merupakan konfigurasi yang utuh. 
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                  Pengumpulan        penyajian data 

Data 

 

 

 

                       Reduksi data                     penarikan kesimpulan 

 

Gambar 1.Komponen dalam analisis data/interactive model.
22

 

Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan untuk mencari 

keabsahan data-data yang kongkrit sesuai dengan realita yang terjadi di 

lapangan, mendasari tindakan tindakan aspek esensial dan analisis data 

yang mengacu pada kaidah-kaidah penelitian kualitatif. 

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data   

Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan penelitian, maka 

peneliti mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang terdri dari:  

1. Keterpercayaan (Credibility)  

Teknik ini dilakukan untuk membuat data lebih terpercaya, yaitu: 

a) Penelitian dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga 

pengumpulan data dan informasi diperoleh secara sempurna. 

                                                           
22

 Ibid hlm. 338 
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b) Ketekunan pengamatan terhadap aktivitas informan dilakukan sebagai 

informasi penelitian untuk memperoleh informasi yang shahih.   

c) Melakukan triangulasi, yaitu informasi yang diperoleh darai berbagai 

sumber diperiksa secara silang antara wawancara dari informan yang 

satu dengan informan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan data wawancara dari informan yang satu dengan 

informan yang lainnmya yang terkait dengan penelitian.  

d) Mendiskusikan dengan teman sejawat untuk mendapatkan suatu 

masukan mengenai penelitian tersebut.  

e) Pengujian ketepatan referensi terhadap data temuan dan interprestasi. 

2. Dapat ditransfer (Transferability)   

Pembaca laporan penelitian diharapkan mendapat gambaran yang 

jelas mengenai situasi dan kondisi penelitian tersebut, sehingga jika hasil  

penelitian tersebut baik, maka hal ini dapat diaplikasikan ditempat yang  

lain khususnya di lembaga pendidikan.  

3. Dapat dipercaya kebenarannya (Dependability)  

 Penelitian ini mengusahakan konsistensi dalam keseluruhan  

proses, hal ini agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Semua  

aktivitas penelitian harus ditinjau ulang terhadap data yang  telah 

diperoleh  dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung 

jawabkan  keabsahan datanya.  

4. Dapat dikonfirmasikan (Confirmability)  

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya dan diakui oleh 

banyak orang (objektif), sehingga data dapat dipertanggung jawabkan 
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sesuai dengan spektrum atau alurnya. Cara ini dilakukan dengan 

mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan 

kualitas data yang diperoleh. 

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara meneliti 

mangadakan pengamatan dengan teliti, terperinci, mendalam dan terus-

menerus selama proses penelitian yaitu sesuai dengan fokus atau tujuan 

penelitian.  

 Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan 

cara meminta sumber data dari kepala madrasah terkait tentang kegiatan 

supervisi yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

madrasah juga para guru dan tenaga ahli yang berkompeten didalamnya 

untuk mendukung peneliti dalam mendapatkan data tentang pelaksanaan 

supervisi akademik.  

Pengecekan teman sejawat perlu juga dilakukan untuk mendiskusi 

proses dan hasil penelitian dengan teman, dengan harapan dapat 

memperoleh masukan baik dari segi metodologi maupun konteks 

penelitian. 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
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keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri 

dengan maksud untuk pengecekan atau sebagai pembanding.
23

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut 

Lexy J. Moleong, mengutip pendapat Patton, Triangulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.
24

 Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bisa atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

                                                           
23

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosda karya, 

2012), hlm. 330 

24
 Ibid, hlm. 330 
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luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan 

digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, 

dan waktu.
25

 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. 

a) Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang 

berbeda.  

b) Triangulasi teknik, Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, 

sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir 

autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.  

c) Triangulasi waktu, Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang 

berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang 

ada dalam penelitian.
26
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 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33 

26
 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D. Cet. XI, Bandung: Alfabeta, hlm. 373 


