
31 
 

BAB III 

MOTODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, 

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif, sebagaimana 

dikemukan oleh Sugiyono (2009) adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.  

Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan 

Suwandi, 2008) mengatakan bahwa pendekatan 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Nasution 

(1992) disebut juga dengan penelitian naturalistik. 

Disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

dalam situasi lapangan penelitian yang bersifat natural 

atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, 

tanpa diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian 

kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis 
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penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya ( Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, 

data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif 

memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu 

penghitungan. 

Dalam penelitian ini, dilaksanakan juga dengan 

deskriptif analisis yang menggambarkan dan 

memberikan penjelasan tentang profil kompetensi guru 

madrasah ibtidaiyah, analisis SWOT yang dilakukan 

untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman, serta rencana strategi yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan kompetensi guru di MI 

se- Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, alat pengumpul 

data atau instrumen penelitiannya adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti adalah instrumen kunci dalam 

mengumpulkan data. Peneliti harus terjun sendiri ke 

lapangan dan secara aktif berusaha mengumpulkan 

data selengkap mungkin sesuai dengan fokus masalah 

yang akan diteliti (Usman dan Akbar, 2009). Lebih 

lanjut, peneliti harus mempelajari, menganalisis, 

menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena 

yang ada dilapangan penelitian (Margono, 2009). Dalam 

hal ini, peneliti adalah guru pada salah satu MI di 

Kecamatan Ungaran Barat, sehingga keterlibatan dalam 
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pengambilan data, pengumpulan informasi dapat 

dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. 

 

C. Tempat dan Waktu Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan terhadap 70 guru di 8 

(delapan) Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang pada bulan Mei-Juni 2013. 

 

D. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan.  

1. Pada tahap persiapan penelitian ini dilakukan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Membuat Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian ini dibuat untuk 

memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan 

dilakukan dalam penelitian melalui proposal penelitian. 

Rancangan yang berupa proposal penelitian ini berisi 

tentang latar belakang pentingnya penelitian ini, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan kajian pustakanya. 

b. Membuat Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berisi tentang penilaian lima kompetensi guru 

madrasah ibtidaiyah yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, profesional dan 

kompetensi keagamaan yang terdiri dari 17 aspek 

penilaian beserta indikator-indikatornya. Instrumen 
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tersebut peneliti adaptasi dan kembangkan dari format 

penilaian kinerja guru yang terdapat dalam 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri  Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kemudian 

peneliti menambahkan satu kompetensi yaitu 

kompetensi keagamaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan ciri khusus kompetensi yang harusnya 

dimiliki oleh seorang guru madrasah. 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

No Kompetensi Item Indikator 

1 Pedagogis  1. Menguasai karakteristik 

peserta didik 

1,2,3,4,5,6 

  2. Menguasai teori belajar dan 

prinsip‐prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

1,2,3,4,5,6 

  3. Pengembangan kurikulum   1,2,3,4 

  4. Kegiatan Pembelajaran yang 

Mendidik 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11 

  5. Memahami dan mengemban

gkan  potensi   

1,2,3,4,5,6,

7 

  6. Komunikasi dengan peserta 

didik   

1,2,3,4,5,6 

  7. Penilaian dan evaluasi  1,2,3,4,5 

2 Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, 

sosial, sosial dan 
kebudayaah  

1,2,3,4,5 

  9. Menunjukkan pribadi yang 

dewasa dan teladan 

1,2,3,4,5 

  10. Etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, dan rasa bangga 

menjadi guru 

1,2,3,4,5,6,

7,8 
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3 Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif, serta tidak 
diskriminatif  

1,2,3 

  12. Komunikasi dengan  sesama 

guru, tenaga pendidikan,  

orang tua peserta  didik, dan 

masyarakat  

1,2,3 

4 Profesional  13. Penguasaan materi struktur 

konsep  dan pola pikir 
keilmuan yang   mendukung 

mata pelajaran yang   

diampu  

1,2,3 

  14. Mengembangkan keprofesian

 melalui tindakan reflektif 

1,2,3,4,5,6 

5 Keagamaan 15. Ketaatan melaksanakan 

perintah dan menjauhi 

larangan Allah 

1,2,3,4 

  16. Keakraban dengan              
al-Qur’an-Hadits dan Ulama 

1,2,3 

  17. Kegairahan dalam 

mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan 

keagamaan 

1,2 

 

c. Melakukan Try Out Instrumen Penelitian  

Try Out Instrumen Penelitian ini dilakukan 

kepada 25 responden guru madrasah ibtidaiyah di 

Kecamatan Ungaran Timur. Hasil dari kegiatan try out 

ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan validitas 

dan reliabilitas instrumen penelitian. 

2. Pada tahap pelaksanaan, penelitian ini menggali 

dan mengumpulkan data dengan cara:  

a. Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  profil 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah, dilakukan 

dengan metode self evaluation. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen 

penilaian kompetensi guru MI yang telah valid dan 
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reliabel kepada 70 guru MI di Kecamatan Ungaran 

Barat, diisi oleh masing-masing kepala madrasah 

dengan diketahui para guru yang dinilai.  

b.  Focus Group Discussion (FGD) yaitu diskusi terfokus 

dari suatu group untuk membahas suatu masalah 

yang sedang diteliti, dalam suasana informal dan 

santai. Tujuan dari FGD dalam penelitian ini adalah 

melengkapi, mengkompirasi, memperluas dan 

menyahihkan data yang ada. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara menghadirkan kepala madrasah dan 

guru se-Kecamatan Ungaran Barat dalam forum 

KKG MI Kecamatan Ungaran Barat dengan 

narasumber. Menu acara pada kegiatan ini antara 

lain: narasumber menyampaikan  tentang 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

yang terdapat dalam Peraturan Menteri  Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan 

instrumen penilaian guru yang telah dikebangkan 

untuk kepentingan penelitian ini.   

Setelah pemaparan dan penjelasan dari 

narasumber, dengan dipimpin oleh seorang 

moderator selanjutnya peserta diajak berdiskusi 

dan saling memberi masukan tentang: 1) 

penyampaian hasil penilaian kompetensi guru 

madrasah ibtidaiyah yang telah dilakukan oleh 

peneliti; 2) membahas dan menetapkan lingkungan 

internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman terhadap 
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peningkatan kompetensi guru madrasah ibtidaiyah 

yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti; 3) 

selanjutnya peserta berdiskusi untuk menentukan 

skor dan bobot terhadap masing-masing item 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

analisis SWOT. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Patilima (2005) mengemukakan analisis data 

biasanya bekerja dengan: membiasakan diri dengan 

data melalui review, membaca, mendengar, 

mengkoding, mentranskrip wawancara, 

mengidendtifikasi tema dan kategori, membangun dan 

membangunkan teori pengetahuan yang sebelumnya, 

menguji data dengan teori lain dan menulis laporan. 

Meleong (2000) menyebutkan bahwa analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja sesuai dengan yang disarankan oleh 

data. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut 

Nasution dalam Sugiyono (2009) dikatakan bahwa 

analisis telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu : 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Instrumen penelitian dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data apabila memiliki tingkat validitas 

dan reliabilitas yang tinggi, sehingga data yang 

diperoleh obyektif dan dapat dipercaya. Oleh karena, 

intrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya guna mendapatkan tingkat keterandalan 

dan keajegan instrumen. Dalam penelitian ini uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS Versi 11.5 dengan 

teknik pengujian Corrected Item-Total Correlation. 

Jumlah responden dalam uji validitas dan reliabilitas 

sebanyak 25 guru madrasah ibtidaiyah di Kecamatan 

Ungaran Timur. 

a. Uji Validitas Instrumen  

Validitas berhubungan dengan sejauh mana 

suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dinyatakan oleh Sugiyono (2009) valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur. Secara lebih lengkap 

dikemukakan oleh Arikunto (2010) bahwa instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa validitas 

adalah ketepatan suatu alat ukur dalam mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat dan benar.  

Dalam pengujian instrumen pengumpulan 

data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor 

dan validitas item. Pada penelitian ini dilakukan 
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dengan metode pengujian validitas item. Validitas item 

ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan 

terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan 

skor total item. Dari hasil perhitungan korelasi akan 

didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk 

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau 

tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu 

item yang akan digunakan dengan uji signifikansi 

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya 

suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan 

terhadap skor total, atau jika melakukan penilaian 

langsung terhadap koefisien korelasi, bisa digunakan 

batas nilai minimal korelasi 0,30. Menurut Azwar 

(2003) semua item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan.  

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen 
 

No Kompetensi 
Kode Item dan 

Indikator 

Jumlah 

Soal 

Valid 
Tidak 

Valid 
r > 

0,30 

1 A. Pedagogis  A.1.1 – A.1.6 6 2 4 

  A.2.1 – A.2.6 6 1 5 

  A.3.1 – A.3.4 4 3 1 

  A.4.1 – A.4.11 11 9 2 

  A.5.1 – A.5.7 7 5 2 

  A.6.1 – A.6.6 6 6 0 

  A.7.1 – A.7.5 5 4 1 

2 B. Kepribadian B.8.1 – B.1.5 5 2 3 

  B.9.1 – B.2.5 5 3 2 

  B.10.1 – B.3.8 8 4 4 

3 C. Sosial C.11.1 – B.1.3 3 1 2 

  C.12.1 – C.2.3 3 2 1 
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4 D. Profesional  D.13.1 – D.1.3 3 3 0 

  D.14.1 – D.2.6 6 5 1 

5 E. Keagamaan E.15.1 – E.1.4 4 2 2 

  E.16.1 – E.2.3 3 3 0 

  E.17.1 – E.3.2 2 2 0 

Jumlah Soal  87 57 30 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilits berasal dari kata reliability yang 

mempunyai arti konsistensi, kestabilan, 

keterpercayaan dan Sutrisno Hadi mengartikan dengan 

keterandalan. Hasil  pengukuran dapat dikatakan 

reliabel apabila dalam beberapa kali pengukuran 

pada obyek yang sama akan menghasilkan hasil yang 

relatif sama. (Azwar,2003). 

Pengujian reliabilitas instrumen yang biasa 

digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan 

internal. Dalam pendekatan ini seolah-olah instrumen 

dibelah menjadi beberapa bagian sehingga dapat 

dikorelasikan. Dalam SPSS Rumus digunakan adalah 

Alfa Cronbach.  Reliabilitas Alpha Cronbach tepat 

apabila digunakan instrumen dengan skala interval 

atau rasio. Rumus alpha Cronbach adalahsebagai 

berikut:  

 

Keterangan : 

k   = Jumlah Belahan 

si2  = Varian setiap belahan 

st2  = Varian total 
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Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk 

menentukan keeratanhubungan bisa digunakan 

kriteria Guilford (1956), yaitu : 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

2. Analisis terhadap Instrumen Penilaian Kompetensi 

Guru MI  

Analisis instrumen ini dilakukan dengan cara 

menghitung semua hasil penilaian dari masing-masing 

indikator kompetensi, dan dimasukkan kedalam 

rekapitulasi hasil penilaian kompetensi guru MI, 

sehingga masing-masing guru akan terlihat nilai 

kompetensinya.  

1. kurang dari 0,20 : Hubungan yang sangat kecil 

dan bisa diabaikan 

2. 0,20 - < 0,40 : Hubungan yang kecil (tidak 

erat) 

3. 0,40 - < 0,70 : Hubungan yang cukup erat 

4. 0,70 - < 0,90 : Hubungan yang erat (reliabel) 

5. 0,90 - < 1,00 : Hubungan yang sangat erat 

(sangat reliabel) 

6. 1,00 : Hubungan yang sempurna 

No Kompetensi 

Jumlah 

Soal 

yang 
valid 

Reliabilitas 

r > 0,70 
Keterangan 

1 A. Pedagogis  30 0,9530 Sangat Reliabel 

2 B. Kepribadian 9 0,8428 Reliabel 

3 C. Sosial 3 0,7700 Reliabel 

4 D. Profesional  8 0,8552 Reliabel 

5 E. Keagamaan 7 0,7009 Reliabel 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi Guru MI 

No KOMPETENSI 
NILAI 

(1-4) 

A. Pedagogik 

1. Mengenal karakteristik peserta didik 65 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

63 

3. Pengembangan kurikulum  72 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 79 

5. Pengembangan potensi peserta didik 76 

6. Komunikasi dengan peserta didik 79 

7. Penilaian dan evaluasi 64 

 Skor Nilai (total Skor/28 x 100) 71 

B. Kepribadian  

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial dan kebudayaan nasional 

74 

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan  77 

10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 
bangga, menjadi guru 

67 

 Skor Nilai (total Skor/12 x 100) 73 

C. Sosial  

11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diksriminatif 

75 

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat 

67 

 Skor Nilai total Skor/8 x 100) 71 

D. Profesional 

13. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola 

pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 
yang diampu 

66 

14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

yang reflektif 

62 

 Skor Nilai (total Skor/8 x 100) 64 

E. Keagamaan 

15. Ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi 

larangan Allah 

46 

16. Keakraban dengan al-Qur’an-Hadits dan Ulama 62 

17. Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan 

63 

 Skor Nilai (total Skor/12 x 100) 57 

Jumlah keseluruhan nilai pada semua kompetensi = 68  

Hasil penilaian kompetensi guru (total skor/68 x 100) 68 
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Setelah itu akan dilakukan perhitungan 

keseluruhan penilaian kompetensi guru yang ada, 

sehingga hasilnya akan dijadikan gambaran tentang 

profil kompetensi guru MI di Kecamatan Ungaran 

Barat. 

3. Analisis data dalam Focus Group Discussion (FGD)  

Analisis data ini dilakukan dengan cara:          

a) mendiskusikan hasil penilaian tentang profil 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah yang telah 

dilakukan oleh peneliti; b) membahas secara mendalam 

rancangan peneliti mengenai lingkungan internal dan 

eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman terhadap peningkatan 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah; c) merumuskan 

skor dan bobot terhadap masing-masing item 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

analisis SWOT; d) merumuskan visi peningkatan 

kompetensi guru MI Kecamatan Ungaran Barat. 

4. Analisis terhadap SWOT 

Teknik analisis terhadap SWOT yang telah 

disusun selanjutnya diolah dengan menggunakan 

analisis matriks IFAS (Internal Factors Analisis 

Summary) dan analisis matriks EFAS (External Factors 

Analysis Summary). Matriks IFAS merupakan hasil dari 

audit lingkungan internal, berupa daftar kekuatan dan 

kelemahan. Matriks EFAS merupakan hasil dari audit 

lingkungan eksternal, berupa daftar peluang yang 

dapat dimanfaatkan dan daftar ancaman yang harus 

dihindari. (Wulanningrum, Supramono, Loekmono, 

2006).  
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Tabel 3.5 

MATRIK IFAS (Internal Factors Analysis Summary) 

 

No 

Elemen SWOT 

Bobot Skor 

Bobot 

x 
skor Kekuatan 

1 
  

1-4 
 2 

  

1-4 

   Total skor 1   

   Kelemahan       

1 

  

1-4 

 2 

  

1-4  

   Total Skor 1   

 TOTAL SKOR AKHIR (KEKUATAN - KELEMAHAN) 

 Sumber : Rangkuti (2006) 

 

Tabel 3.6 

MATRIK EFAS (Eksternal Factors Analysis 

Summary) 

 

No 

Elemen SWOT 

Bobot Skor 

Bobot 

x 

skor Peluang  

1 

  

1-4 

 2 

  

1-4 

   Total skor 1   

   Ancaman       

1 

  

1-4 

 2 

  

1-4  

   Total Skor 1   

 TOTAL SKOR AKHIR (PELUANG - ANCAMAN) 
 

Sumber : Rangkuti (2006) 

Pemberian bobot dan skor dilakukan pada saat 

FGD dengan para kepala madrasah dan guru. 

Penetapan besarnya bobot didasarkan pada besarnya 

pengaruh dari seluruh faktor yang ada dengan skala 
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0,0 (tidak berpengaruh) sampai 1,0 (sangat 

berpengaruh). Total bobot untuk semua faktor pada 

masing-masing elemen SWOT adalah 1,0. Sedangkan 

penetapan besarnya skor dilakukan dengan melihat 

tingkat efektifitas masing-masing item dan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi 

guru madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Ungaran Barat 

dengan skala 1-4.  

 

Tabel 3.7 

MATRIK ANALISIS SWOT 

 

Sumber : Rangkuti (2006) 

 

Total (S-W) diperoleh dari pengurangan sub 

total S dan W. Sedangkan total (O-T) diperoleh dari 

pengurangan sub total O dan T. Hasil dari total S-W 

dan total O-T selanjutnya akan menjadi titik koordinat 

kuadran hasil analisis SWOT. 

 

  

IFAS 
Sub 

Total 
Total (S-W) 

Kekuatan (S) 

  Kelemahan (W) 
 EFAS 

 

Total (O -T) 

Peluang (O) 

  Ancaman (T) 
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Tabel 3.8 

MATRIK SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities and 

Threats) 

 

    IFAS 

EFAS 

Weaknesses (W) 

Investment/Divestment 
Strenghts (S) 

O
p
p
o
rt

u
n

n
it

ie
s
 (
O

) 

WO   SO 

 

 

 

T
h

re
a
ts

 (
T

) 

  

WT   ST 

Sumber : Wulanningrum, Supramono dan Loekmono (2006) 

  

3 

2 

1 

-1 

-2 

-3 

3 2 1 -1 -2 -3 

-0,4; 0,25 
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Jika hasil analisis berada pada kwadran S-O 

(kekuatan-peluang) maka alternatif strateginya disebut 

Competitive Advantage artinya pemanfaatan kekuatan 

untuk meningkatkan posisi kompetisinya. Jika berada 

pada kwadran W-O (kelemahan-peluang) maka 

alternatifnya disebut Investment/Divestment artinya 

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. 

Jika berada pada kwadran S-T (kekuatan-ancaman) 

maka alternatifnya disebut Mobilization artinya 

kekuatan yang ada digunakan untuk menghadapi 

ancaman. Dan jika berada pada kwadran W-T 

(kelemahan-ancaman) maka allternatifnya disebut 

Control artinya memperkecil kelemahan dengan 

menghindari ancaman. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, (Sugiyono 2009) 

menyebutkan bahwa temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi 

perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, 

tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, 

dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses 

mental tiap individu, dengan berbagai latar 

belakangnya. Pengujian validitas dan reliabilitas 

terhadap seluruh data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu uji 

kredibilitas (validitas internal) yang dapat dilakukan 
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dengan tiga cara, yaitu perpanjangan pengamatan, 

triangulasi, dan pengecekan anggota, transferabilitas 

(validitas eksternal), dependabilitas (reabilitas), dan 

konfirmabilitas (objektivitas). 

Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas 

hanya akan dilakukan dengan uji kredibilitas (validitas 

internal) melalui perpanjangan pengamatan dan 

triangulasi.  

a. Perpanjangan pengamatan  

Perpanjangan pengamatan artinya peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang 

pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti 

dengan sumber data akan semakin terbentuk dan 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

Hal ini sangat dimungkinkan karena peneliti adalah 

juga guru MI di Kec. Ungaran Barat yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari penelitian ini. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekan data penelitian 

dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai 

teknik dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009). Pengujian 

kredibilitas data dengan tiangulasi dapat dilakukan 

melalui tiga cara yaitu: triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber 

dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian 
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ini, triangulasi sumber dilakukan dengan mencari 

informasi yang lebih dalam dengan sumber yang 

berbeda yaitu dari sumber guru langsung, karena data 

sebelumnya diperoleh melalui self evaluation yang 

dilakukan oleh kepala madrasah ibtidaiyah di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.  

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara yang berbeda dengan teknik 

sebelumnya. Jika data awal diperoleh melalui self 

evaluation maka pada tahap triangulasi teknik ini 

dilakukan dengan cara sharing dan diskusi saat 

pelaksanaan FGD. Masalah waktu juga sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari 

pada saat narasumber masih segar dan belum banyak 

masalah, tentunya akan memberikan data yang lebih 

valid dan lebih kredibel. Dalam penelitian ini juga akan 

dilakukan uji kredibilitas dengan menggunakan 

triangulasi waktu. Kegiatan ini dilakukan juga pada 

saat FGD dilakukan karena sebelumnya data 

dikumpulkan pada waktu yang berbeda yaitu saat 

penilaian kompetensi guru dilakukan oleh kepala 

madrasah.  

 


