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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksankan bulan Februari sampai April 2018 

dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, maka yang menjadi subjek dari 

penelitian ini adalah kepala sekolah. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah strategi merekrut tenaga pendidik dan kependidikan.  

C. Informan Penelitian 

Sesuai judul penelitian tentang strategi kepala sekolah dalam merekrut 

tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau. 

Maka yang menjadi informan kunci adalah kepala sekolah. Sedangkan yang 

menjadi informan pendukung dalam penelitian ini yaitu wakil kepala sekolah. 

D. Teknik pengumpulan Data 

a. Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indra.
69

 

b. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas 

(seseorang ahli atau yang berwenang dalam sebuah masalah).
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c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
71

  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, agar data yang terkumpul itu 

dapat dianalisa kemudian diambil kesimpulan. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, 

dan setelah selesai di lapangan.
72

 Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Tahap pra lapangan 

Kegiatan ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, mengurus surat 

riset, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian seperti 

pedoman wawancara dan buku catatan. 

b. Tahap reduksi data 

Pada tahap ini mulai dilakukan wawancara kepada subjek penelitian 

dengan mencatat segala sesuatu yang terjadi selama wawancara 

berlangsung dan membuat kesimpulan hasil studi dokumentasi. Kemudian 

dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan jawaban hasil wawancara dan 
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data-data tentang sekolah sehingga terhindar dari kekeliruan dan 

kesalahan. 

c. Tahap analisa data 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan menganalisa data yang 

dipersiapkan dari meproses pengumpulan data (observasi, wawancara dan 

dokumentasi). Kemudian diurai, dibandingkan, dan dipadukan membentuk 

satu hasil kajian yang sistematis padu dan utuh. 

 


