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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Williams yang dikutip Sanafiah Faisah mengemukakan

karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (natural

setting),

2. Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan

menginterpretasikan data,

3. Kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif,

terutama pada tahap-tahap awalnya,

4. Makna di balik tingkah laku manusia merupakan hal esensial,

5. Menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan

sendiri kegiatan peneltian di lapangan,

6. Kegiatan triangulasi digunakan secara ekstensif, baik triangulasi metode

maupun triangulasi data,

7. Orang yang distudi diperhitungkan sebagai partisipan, konsultan, dalam

menangani kegiatan penelitian,

8. Hasil penelitian jarang dianggap sebagai “temuan final” sepanjang belum

ditemukan bukti-bukti kuat yang tak tersanggah melalui bukti-bukti

penyanggah (contrary evidence),
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9. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara purposif rasional

(logical, purposive sampling),

10. Penelitian kualitatif tidak menolak data yang menunjuk pada “seberapa

banyak” dari sesuatu.57

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka penelitian mengenai

implementasi sistem penataan arsip (studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan:

1. Peneliti akan mengungkapkan implementasi sistem penataan arsip di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

2. Mengutamakan proses dari hasil.

3. Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan

menginterpretasikan data dalam penelitian.

4. Dilakukan secara alamiah.

Selain itu, penelitian ini menekankan pada pendekatan studi kasus.

Sebab dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau

unit secara mendalam. Umumnya studi kasus dilakukan karena kebutuhan

pemecahan masalah. Menurut Daymond dan Holloway seperti yang dikutip

Tohirin kasusnya juga dapat sebuah organisasi, sekelompok orang seperti

kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, isu

maupun kampenye. Penelitian kasus juga dapat berfokus kepada rutinitas

yang sejak dahulu sudah terjadi, kejadian sehari-hari dalam mengirim dan

menerima informasi keomunikasi. Dapat juga menganalisis apa dan

57 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin),
1995, h. 98
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bagaimana sesuatu dianggap biasa atau menerima secara umum dan dapat

memberi kontribusi secara positif.58

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada implementasi sistem penataan

arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu setengah bulan di mulai pada

tanggal 26 September sampai dengan 20 November 2013 dan lokasi

penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari:

kapala tata usaha, 1 orang staf tata usaha dan 1 orang wakil kepala MAN 1

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya penelitiannya adalah

implementasi sistem penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari:

kapala tata usaha, 1 orang staff tata usahan dan 1 orang wakil kepala MAN 1

Pekanbaru. Di mana kepala tata usaha dan staff tata usaha sebagai sumber

data primer, dan wakil kepala madrasah sebagai sumber data skunder.

58 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling;
Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil
Wawancara Serta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers), 2012, h. 21



55

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan dialog

langsung oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

terwawancara.59 Teknik wawancara penulis gunakan untuk mendapatkan

data tentang implementasi sistem penataan arsip dan untuk memperoleh

data tentang faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi

sistem penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan

seluruh alat indera.60 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan

secara langsung mengenai implementasi sistem penataan arsip di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara

mengumpulkan data-data yang disediakan oleh instansi.61 Yang

dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-

hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat

kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi

59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta), 2002, h. 132

60 Ibid, h. 133
61 Ibid
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digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum lokasi

penelitian, sejarah madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, siswa,

kurikulum, sarana dan prasarana.

F. Pengujian Kredibilitas Data

Dalam pengujian kredibelitas data, peneliti menggunakan metode

triangulasi. Menurut Denzin seperti yang dikutip Tohirin ada empat macam

triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi

sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan trangulasi teori.62 Namun

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 metode dari 4 metode

triangulasi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

1. Triangulasi sumber. Caranya antara lain: membandingkan data hasil

pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara

pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang

pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.63

62Tohirin, Op.Cit, h. 73
63Ibid
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Misalnya peneliti menggali data tentang impelementasi sistem

penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru selanjutnya

peneliti membandingkan dengan jawaban dari staff tata usaha dan guru

jika terdapat perbedaan, maka peneliti terus menggali data dari sumber lain

sampai jawaban yang diberikan informan sama atau hampir sama.

2. Triangulasi metode. Caranya adalah pengecekan derajat kepercayaan

penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data,

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode

yang sama.64

Misalnya data yang didapat melalui wawancara dengan arsiparis

tentang impelementasi sistem penataan arsip di MAN 1 Pekanbaru,

selanjutnya data tersebut dicek dengan metode observasi, kemudian

peneliti mengecek keabsahannya dengan mewawancarai seorang informan.

3. Triangulasi dengan teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (rival

expalanation). Caranya antara lain mengecek kembali temuannya dengan

membandingkan dengan sumber, metode dan teori. Jalan yang bisa

ditempuh adalah mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,

mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai

metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.65

Misalnya data tentang impelentasi dalam penataan arsip

dibandingkan dengan teori-teori para ahli tentang manejemen kearsipan.

64Ibid
65Ibid, h. 74
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan

transkip wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi

tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan

kepada orang lain.66

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan

analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan

Huberman seperti yang dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah sejak pengumpulan

data, analisis data sudah terkumpul dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yakni, data reduction (Reduksi data, data

dispalay (Model data), dan consclusion drawing/verification

(Penarikan/Verifikasi kesimpulan).67 da model interaktif dalam analisis

analsis data ditunjukkan pada gambar III.1 berikut:

66 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers),
2011, h. 85

67 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta), 2009, h. 91
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Gambar III.1: Komponen analisis data Model Miles dan Huberman

Tahap analisis diuraikan sebagai berikut:

1. Menelaah data yang telah terkumpul baik melalui observasi, pencatatan,

perekaman dengan melakukan proses transkripsi hasil pengamatan,

penyeleksian dan pemilahan data. Kegiatan menelaah data dilaksanakan

sejak awal data dikumpulkan.

2. Reduksi data meliputi pengkategorian dan pengklasifikasian. Semua data

yang telah terkumpul diseleksi dan dikelompok-kelompokkan sesuai

dengan fokus. Data yang telah dipisah-pisahkan tersebut lalu diseleksi

mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Data yang relevan

dianalisis, dan yang tidak relevan dibuang.

3. Menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi

yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah, tetapi

setelah tindakan terakhir direduksi, keseluruhan data tindakan dirangkum

dan disajikan secara terpadu sehingga diperoleh sajian tunggal
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Data

Model

Data
Reduksi

Data

Penarikan/Verifikasi

Data



60

berdasarkan fokus pembelajaran membaca pemahaman dengan

pendekatan konstruktivisme.

4. Menyimpulkan hasil penelitian dan triangulasi. Kegiatan ini merupakan

penyimpulan akhir temuan penelitian, diikuti dengan kegiatan triangulasi

atau pengujian temuan penelitian. Kegiatan triangulasi dilakukan dengan

cara: (a) peninjauan kembali catatan lapangan, dan (b) bertukar pikiran

dengan ahli, teman sejawat, dan guru.


