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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif,

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.1

Menurut Williams yang dikutip Sanafiah Faisah mengemukakan

karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: 2

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,

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, h. 2008, h. 6

2 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, Yogyakarta, 1995,
h. 98
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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),

9. Pengambilan sampel biasanya dilakukan secara purposif rasional

(logical, purposive sampling),

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

banyak” dari sesuatu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua buah madrasah di bawah naungan

Yayasan Taman Bahagia Simanolak Kecamatan Benai Kabupaten

Kuantan Singingi satu setingkat Tsanawiyah dan satu setingkat Aliyah

yang masih berstatus swasta yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

Madrasah Aliyah (MA) Babussalam Simandolak Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang terletak di Desa Tebing

Tinggi Simandolak dan Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten

Kuantan Singingi Provinsi Riau.
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2. Waktu penelitian

Sedangkan waktu penelitian direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan, mulai dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah populasi merupakan objek

atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi

syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.3

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa populasi cendrung pada

penentuan jumlah sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam

penelitian ini populasi mencakup semua individu yang dapat memberikan

informasi sekelompok objek yang mampu memenuhi kebutuhan penelitian.

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 (satu)

orang kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Babussalam dan 1 (satu) orang

kepala Madrasah Aliyah (MA) Babussalam Simandolak Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Berhubung populasinya hanya 2

orang, maka keseluruhan populasi tersebut adalah sebagai sampel dalam

penelitian ini.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

3 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta,
Bandung, 2010, h. 46
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1. Wawancara

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog

yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari

terwawancara.4

Riduwan menyatakan wawancara adalah suatu cara pengumpulan data

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden

secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa

faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu:

pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.5

Wawancara terpimpin adalah dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan

menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.6 Wawancara yang

dilakukan terhadap setiap responden dalam jangka waktu tertentu sampai

dengan beberapa kali hingga selesai seluruh pertanyaan. Kegunaan dari

wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data-data tentang perencanaan

program kerja dan pengawasan yang dilaksanakan di MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 144
5 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta, Bandung,

2012, h. 29
6 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.

Alfabeta, Bandung, 2008, h. 74
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penelitian.7 Penelitian ini kurang lengkap jika tidak menggunakan

dokumen, hal ini dilakukan dengan menganalisis beberapa dokumen.

Dalam penelitian ini penulis mengambil foto-foto, buku-buku yang

relevan, peraturan-peraturan, data-data laporan sekolah. Dokumentasi ini

digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah madrasah, keadaan

guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana serta data tentang kurikulum

yang ada di MTs dan MA Babussalam Simandolak Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

3. Observasi

Nursalim A.R mengatakan observasi adalah pengamatan langsung kepada

suatu objek yang akan diteliti. Observasi ini digunakan untuk melihat

bagaimana pelaksanaan objek yang diteliti dalam penelitian ini.8 Kegunaan

observasi ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilaksanakan

dalam pelaksanaan program kerja oleh kepala MTs dan MA Babussalam

Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

E. 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.9 Namun

7 Ibid., h. 77
8 Nursalim A.R, Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia Berbasis Kompetensi.

Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2010, h. 95
9Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling.

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 73
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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.10

Misalnya peneliti menggali data tentang efektivitas perencanaan dan

pengawasan dalam pelaksanaan program kerja kepala MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai, selanjutnya peneliti

membandingkan dengan keterangan dari guru dan kepala madrasah, serta

kepala tata usaha 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,

10Ibid., h. 73
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pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode

yang sama.11

Misalnya data yang didapat melalui wawancara dengan kepala

madrasah tentang perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

program kerja, 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.12

Misalnya data yang didapatkan tentang efektivitas perencanaan dan

pengawasan dalam pelaksanaan program kerja kepala madrasah akan

dibandingkan dengan teori-teori para ahli tentang perencanaan dan

pengawasan.

F. Tehnik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif, sehingga analisis dilakukan sejak awal dan sepanjang proses

11Ibid., h.73
12Ibid, h. 74
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penelitian berlangsung dan selama proses pengumpulan data. Tahapan

analisis data yang digunakan adalah:

1. Mereduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di

lapangan. Oleh karena itu, data perlu disusun kedalam tema atau pokok

permasalahan tertentu. Hal ini dilakukan setelah semua data yang

diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang

ditulis dalam data yang sudah disiapkan.

Menurut Mukhtar reduksi data menunjukkan proses menyeleksi,

menfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan

mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan

lapangan. Reduksi data bukan merupakan sesuatu yang terpisah dari

analisis. Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data adalah

suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang

tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk

menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.13

2. Penyajian data

Data yang sudah disederhanakan, kemudian disajikan dengan cara

mendeskripsikan dalam bentuk paparan data secara naratif. Dengan

demikian, didapatkan kesimpulan sementara berupa temuan penelitian

yakni berupa perencanaan dan pengawasan program kerja kepala MTs

13 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi, Jakarta, 2013,
h. 135
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dan MA Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap temuan penelitian.

Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang

proses penelitian berlangsung, yakni sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan

cara mencari pola, usaha, kendala. Dengan bertambahnya data melalui

proses verifikasi secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang

bersifat menyeluruh. Dengan demikian, setiap kesimpulan senantiasa

terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.


