
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang implementasi manajemen mutu di lembaga pendidikan

SMP-IT FIS Pekanbaru ini menggunakan pendekatan kualitatif yang

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Menurut

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data diskriptif ; ucapan atau tulisan dan perilaku

yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.1 Karena manajemen

mutu di lembaga pendidikan merupakan gejala sosial (social action), yakni

adanya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dan lingkungannya,

maka peneliti memandang bahwa proses tersebut menggunakan sudut pandang

persepsi “emik”, dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan diupayakan

untuk didiskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berfikir, pandangan

subyek penelitian, sehingga mengungkapkan tentang sesuatu hal yang menjadi

strategi lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam.2

Hal yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi

manajemen mutu dalam pengelolaan lembaga pendidikan SMP IT FIS di

Pekanbaru. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan, penelitian

ini :

1 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, Malang; Universitas Negeri
Malang, 2005, h.02.

2 Hamidi, Metode Penelitian Kualitataif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan
Laporan Penelitian,Malang ; UMM Press, 2004, h.70.



a. Bertujuan mengkaji lebih dalam tentang kendala-keldala yang dialami

dalam mengimplementasi manajemen mutu dari kendala yang telah ada,

b. Peneliti adalah sebagai instrument kunci utama dalam mengumpulkan data

dan menginterpretasikan data adalah peneliti sendiri,

c. Menggunakan proses dari hasil,

d. Mementingkan makna dari pada proses, dan

e. Menganalisis data secara induktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP-IT FIS kota Pekanbaru yang berada di

tengah-tengah kota Pekanbaru. Sebuah lembaga pendidikan yang berdiri sejak

tahun 2008 dan telah terakreditasi “A” di tahun 2011 dan memiliki lingkungan

yang baik untuk belajar, sejuk dan tentram ditambah dengan fasilitas yang

lengkap dan memadai tentunya menjadi daya tarik bagi calon siswa untuk sekolah

dilembaga tersebut. Namun tidak pada kenyataannya. ini menjadi salah satu sebab

peneliti tertarik untuk menelitinya. Adapun waktu penelitian ini yakni selama satu

semester kedepan berkisar dari bulan maret hingga september 2014 dengan jadwal

sebagai berikut

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Hari/Tanggal Jam Keterangan
Selasa/ 1 april 2014 10.00 WIB jumpa kepala sekolah menyampaikan untuk melakukan

penelitian.

Jum’at/ 11 April 2014 10.00 WIB mengantarkan surat izin penelitian dari kampus
sekaligus jumpa kepala sekolah untuk jadwal berikutnya.

Rabu/ 23 April 2014 13.10 WIB Briefing : menjelaskan secara singkat kepada kepala
sekolah, guru dan staf pengelola SMP IT FIS terkait



dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kamis/ 24April2014 13.30 WIB Wawancara dengan kepala sekolah SMP IT FIS

Jum’at/ 25 April 2014 14.00 WIB Wawancara kedua dengan kepala sekolah SMP IT FIS

Selasa/ 15 Juli 2014 08.30 WIB Wawancara dengan bidang sarana prasarana

Wawancara dengan bidang kesiswaan

Wawancara dengan bidang SDM

C. Populasi dan Sampel Penelitian / Informasi Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, maka populasi dalam

penelitian ini adalah pengelola internal SMP-IT FIS.

Sedangkan untuk teknik penarikan sampel yang digunakan dalam

penelitian adalah teknik “Sampling Jenuh”. Yaitu merupakan teknik penarikan

sampel yang relative sederhana dengan cara mengambil seluruh anggota polulasi,

dengan alasan bahwa mengingat populasi yang diteliti relatif kecil.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik,

yaitu :

1. Observasi (Observation)

Yaitu mengamati secara langsung suatu objek. Dalam penelitian ini,

peneliti mengumpulkan data tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan

mengamati secara langsung proses penerapan pembelajaran selama waktu tertentu

sehingga peneliti dapat mengenal apa yang berada di “muka” dan apa yang berada

di “belakang” suatu gejala.

2. Wawancara mendalam (indepth interview)



Menurut Michael Quinn Patton sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi

cara yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi,

perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan

intensif.3

Yang dimaksud dengan wawancara mendalam menurut beliau adalah ;

Upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau

situasi spesifik yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara

untuk mencari data digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban

berupa informasi. Dalam wawancara ini, peneliti mengambil pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi guna mengetahui secara

mendalam tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan persoalan yang

sedang diteliti. Adapun yang diambil dalam teknik ini adalah topik-topik yang

terkait dengan yang diteliti oleh peneliti seperti: hal yang berkaitan dengan

kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan SMP-IT FIS dalam

proses pengelolaannya pada tiga komponen yakni sarana prasarana, sumber daya

manusia, dan kesiswaan.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai

informasi yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Dalam hal ini

jajaran pengelola SMP-IT FIS adalah orang yang paling esensial dan dianggap

dapat memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang akan dikaji.

Alasan lain, penulis beranggapan bahwa informan lebih mengetahui berbagai

informasi tentang manajemen mutu dalam pengelolaan SMP-IT FIS, sebab selain

3 Rulam Ahmadi, Op-Cit, hal : 71.



mengetahui seluk beluk manajerialnya mereka terlibat langsung sehingga lebih

repersentatif untuk memberikan informasi secara akurat.

3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumen menurut Bogdan dan Biklen

sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi disini adalah; Mengacu pada material

(bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis,

dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian

dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah obeservasi partisipan atau

wawancara. Dokumen dapat pula berupa usulan, kode etik, buku tahunan,

selebaran berita, surat pembaca (di surat kabar, majalah) dan karangan di surat

kabar.4

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen

resmi. 1) dokumen pribadi, seperti: buku harian yang dibuat oleh subjek yang

diteliti, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti dan

otobiografi, yaitu riwayat hidup yang dibuat sendiri oleh subjek penelitian atau

informan penelitian. 2) dokumen resmi, seperti Surat keputusan (SK) dan surat-

surat resmi lainnya.5

Dengan dokumentasi ini, peneliti menginginkan data-data tambahan yang

berkaitan dengan kendala-kendala yang ada di SMP IT FIS khususnya pada tiga

komponen yang diteliti guna memperoleh keabsahan data. Dengan bukti yang

diambil oleh peneliti selama di lapangan seperti; visi dan misi SMP-IT FIS, foto-

4 Ibid, hal : 114.
5 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2012, h.68



foto, struktur organisasi, piala dan piagam penghargaan maka dapat mendukung

dan menjadi bukti penelitian penulis.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Michael Quinn Patton sebagaimana dikutip oleh

Lexy J Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.6 Dengan menuliskan analisis

data, menurut Hamidi, pada dasarnya peneliti mengungkapkan bagaimana

langkah-langkah dalam menyerdehanakan data yang dikumpulkan yang semakin

menumpuk itu. Menyederhanakan data berarti mengubah tampilan data sehingga

lebih mudah dipahami. Analisis data juga bisa berarti prosedur memilah atau

mengelompokkan data yang “sejenis” baik menurut permasalahan penelitiannya

maupun bagian-bagiannya.7

Sesuai dengan data yang diperoleh di SMP-IT FIS, maka penelitian ini

menggunakan teknik analisis data kualitatif diskriptif, yaitu analisa data yang

berpedoman pada metode berfikir induksi dan deduksi. Analisis data ini untuk

menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian, yaitu mengapa dan

bagaimana.

Menurut Sanapiah Faisal bahwa dalam penelitian jenis kualitatif ini,

analisis datanya dapat dilakukan sejak pengumpulan data dimulai sampai data

terkumpul secara keseluruhan. Sebelum data dianalisis oleh peneliti, data terlebih

dahulu diolah (data processing), kemudian dilanjutkan dengan proses editing,

6 Lexy J Moleong, Op-Cit, hal : 103.
7 38 Hamidi, Op-Cit, hal : 80.



artinya data diperiksa terlebih dahulu oleh peneliti secara seksama, kemudian

dilanjutkan dengan pemberian kode (coding) agar mempermudah dalam teknik

analisis datanya. Setelah pengkodean tersebut, maka langkah selanjutnya adalah

penyajian data yang merupakan pemaparan data keseluruhan secara sistematis

yang memperlihatkan keeratan kaitan alur data hasil penelitian, dan sekaligus

menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat membantu peneliti

untuk menarik kesimpulan yang sebenarnya sesuai dengan data yang telah

diperolehnya di lapangan. Secara umum penyajian data dalam penelitian ini

ditampilkan ke dalam bentuk teks naratif dan tidak menggunakan angka nominal.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak tahap

pengumpulan data dengan cara mencatat dan memaknai fenomena yang

menunjukkan keteraturan dan pola yang dominan dan yang paling berpengaruh.

Kesimpulan dalam tahap ini pada mulanya belum tampak jelas dan menyeluruh

serta sifatnya sementara. Kemudian berlanjut pada tingkatan menyeluruh dan

jelas. Kesimpulan penelitian akhirnya semakin jelas, tegas dan menyeluruh

setelah makna yang muncul tersebut kembali teruji kebenaran dan keabsahannya

melalui pemeriksaan buku-buku kepustakaan, catatan lapangan, konsultasi dengan

pembimbing, para ahli penelitian, maupun teman sejawat.


