
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitan 

Penelitain ini dilakukan pada 14 Juli sampai 14 September 2017. 

Lokasi penelitan ini adalah di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini telah melalui beberapa pertimbangan bahwa ada yang 

diteliti dilokasi ini. Selain itu, pertimbangan waktu dan biaya. Lokasi peneliti 

ini dapat dijangkau sehingga dapat dilakukan penelitian secara optimal.   

 

B. Subjek dan Objek Penelitan 

Subjek penelitan ini adalah kepala madrasah, wakil kepala bidang 

kesiswaan, ketua panita penerima peserta didik baru, dan anggota pelaksana 

panitia peserta didik baru, sedangkan objeknya adalah implementasi 

manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitan ini adalah kepala madrasah, wakil kepala 

bidang kesiswaan, ketua panitia penerimaan peserta didik baru, anggota 

pelaksana kegiatan penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitan ini, maka 

penulis digunakan teknik: 

1. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan 

mengenai aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan implementasi 

manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan kepala panitia pelaksana penerimaan 

peserta didik baru mengenai implementasi manajemen kesiswaaan dalam 

penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang implementasi 

manajemen kesiswaan dalam penerimaan peserta didik baru di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhinya. Penulis 

mengadakan komunikasi langsung atau wawancara terhadap informan 

kunci yakni kepala panitia penerima peserta didik baru. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan penelitian berupa dokumen-dokumen yang diperlukan 

seperti lokasi penelitian, sejarah dan visi-misi sekolah serta jumlah 

sumberdaya manusia yang ada di sekolah tersebut. 
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E. Teknik Analisis Data 

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah analisis data model interaktif (analisys interactive model).
39

 

dari Miles & Huberman. Dimana Miles & Huberman mengemukakan empat 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitan kualitatif, 

yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penerik 

kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitan ini dikumpulkan dalam berbagai macam cara, 

yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabsrakan, dan transformasi data “ 

kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

dilakukan terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi.
40

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi penelitan 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

                                                           
39

 Mathews B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2009, h. 15-16 
40

 Mathews, Op Cit, h.16 



 36 

untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
41

  

4. Menarik Kesimpulan/Verivikasi 

Verivikasi data dalam penelitan kualitatif ini dilakukan secara terus-

menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, 

hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang 

bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertumbuhnya data melalui proses 

verifikasi secara terus-menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat 

“grounded”. 

Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan 

verifikasi selama penelitan berlangsung. 

Verifikasi selama penelitan berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Komponen-Komponen Analisis Data: model interaktif.
42
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Teknik analisa dalam penelitan ini adalah proses pengumpulan data 

dimulai dari berbagai sumber yaitu dari beberapa informan dan 

pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

transkip wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut setelah dibaca, 

dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi 

data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstaksi ini adalah 

usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya menyusun 

dalam satuan-satuan yang kemudian diintegrasikan pada langkah 

berikutnya, dengan membuat koding. Setelah selesai tahap ini, mulailah 

pada tahap pembahasan hasil penelitian. 

Selesai tahap ini, mulailah pada tahap pembahasan hasil penelitian. 

Simbol atau singkatan yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: 

WW : Wawancara 

P : Peneliti 

KMA : Kepala Madrasah Aliyah 

WKBS : Wakil Kepala Bidang Kesiswaan 

KPPPDB : Ketua Panitia Penerima Peserta Didik Baru 

APPPDB : Angota Panitia Penerima Peserta Didik Baru 
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