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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama sejak 06 Januari sampai 05 Februari

2013. Adapun tempat penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Negeri Kampar

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasari atas

bahwa permasalahan yang dikaji ada dilokasi ini.

B. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Kepala Madrasah

MAN Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan yang

menjadi objeknya adalah Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja

Tenaga Administrasi di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan

tertulis maupun lisan. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini

jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan



foto.1 Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala SMP Negeri 4 tapung

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pelatih ekstrakurikuler (4 orang), wakil

kurikulum bidang kesiswaan, dan pembina OSIS sehingga berjumlah 7 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Wawancara yaitu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau

dialog secara lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada

responden atau informan dan juga menjawab secara lisan tentang

bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga

administrasi dan faktor pendukung dan penghambat upaya kepala sekolah

dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi di Madrasah Aliyah

Negeri Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Wawancara dapat

dikakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dandapat dilakukan

melalui tatap muka (face to face).2

2. Observasi .

Digunakan utuk memperoleh data tentang upaya kepala sekolah

dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi, jawaban menggunakan

kategori “sering” kategori baik, “kadang-kadang” kategori kurang baik dan

“jarang” kategori, kategori tidak baik.

15 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,  2005),  hlm. 157.

17Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabeta,2010), 194



3. Dokumnetasi

Dokumentasi digunakan untuk mrndapatkan data dari sejumlah

dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian

dan data pendukung seperti sejarah berdirinya madrasah aliyah, visi, misi,

jumlah sarana prasarana.

E. Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data , trianggulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber yang telah ada.3

Menurut Mathinson trianggulasi data ialah “ nilai dari teknik

pengumpulan data dengan trianggulasi adalah untuk mengetahui data yang

diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi”. Oleh karena itu

dengan menggunakan teknik trianggulasi dalam pengumpulan data, maka data

yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Patton “ dengan

trianggulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan

suatu pendekatan”. 4

3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 83.
4 Ibid, hlm.85



F. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam

penelitian ini berpedoman pada penjelasan Miles dan Huberman, yang meliputi

4 kegiatan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik

kesimpulan. Miles dan Huberman menyebut rangkaian kegiatan analisis data

tersebut sabagai model interaktif seperti terdapat pada gambar berikut

Gambar 1.

Kompenen-komponen Analisi Data: Model Interaktif5

Analisis data kualitatif model interaktif inti merupakan upaya yang

berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara

beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

5 Mattehew B.Milles dan A. Michael Huberman, Qualitatif dan Analisis. (Califorrnia : SAGE
Publication, 1987) hlm 20.
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam berbagai macam  cara

yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini penelitian melakukan proses pemurnian, pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data “kasar” dari catatan tertulis dilapangan. 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 diverifikasi.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi penelitian untuk

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari

penelitian untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan.

d. Menarik Simpulan/Verifikasi (Conculasiom Drawing/Verifying)

Verifikasi data dalam penelitian 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 penelitian berlangsung.

Dari pandangan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa teknik analisa

data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana berikut: 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. Abstraksi 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.

Simbol atau singkatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

WW : Wawancara

P : Peneliti

KS : Kepala Sekolah

G : Guru

WK : Waka Kesiswaan

KTU : Kepala Tata Usaha



WKur : Wakil Kurikulum

B : bendahara


