
BAB   III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan

sekaligus mengkaji kondisi riil obyek penelitian berdasarkan data-data otentik

yang dikumpulkan sebagaimana Husaini Usman menegaskan bahwa,” penelitian

kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

prospektif peneliti sendiri.”22 Demikian pula menurut Maleong bahwa,”penelitian

kualitatif adalah  penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan prilaku yang dapat diamati”.23

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berupaya mengumpulkan

data-data atau informasi obyektif di lapangan mengenai Implementasi Manajemen

Berbasis Madrasah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada Madrasah

Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe, dan kemudian ditelaah, dikaji dan

1 Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 81
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2000),  h.3



diolah yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu melalui gambaran secara kualitatif

terhadap permasalahan yang diajukan.

B.   Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten

Konawe. Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa lokasi

penelitian berada dalam satu kecamatan dengan tempat tugas peneliti sehingga

dapat menghemat waktu dan biaya sekaligus tidak mengganggu  tugas pokok

sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April s/d Juni 2011

C. Jenis dan Sumber Data

1.  Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan

menjadi dua jenis yaitu :

a.  Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utamanya tanpa

perantara atau dari informan secara langsung dalam hal ini Kepala

Madrasah, guru, tenaga administrasi dan siswa.

b.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara yakni dokumen-

dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti jumlah

fasilitas Madrasah dan siswa.

2. Sumber Data



Sumber data penelitian ini adalah dewan guru Madrasah Aliyah Annur

Azzubaidi Kabupaten Konawe dan pihak-pihak lain seperti Kepala Madrasah,

siswa dan tenaga administrasi serta segala sesuatu yang ada hubungannya

dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh data yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti

adalah teknik snowball sampling yaitu tehnik pengumpulan data dengan

menggunakan Informan kunci dan informan pendukung. Sebagaimana Sanafiah

Faisal menjelaskan bahwa :

Bila sampel  belum dapat ditentukan secara utuh karena satu dan lain hal , maka
tehnik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Snowball
sampling yaitu peneliti menentukan satu atau lebih informan kunci kemudian
dari informan kunci tersebut dapat diperoleh data-data informan tambahan
lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian atau berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang realistis,24

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa tehnik penentuan sampel

dengan menggunakan snowball sampling hanya data-data yang bersifat umum.

Adapun alasan pemilihan tehnik ini karena menurut prospektif peneliti sangatlah

sesuai dengan kepentingan peneliti dan kondisi lapangan, mengingat guru-guru

Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe sebagai obyek informan

3 Sanafiah Faisal , Metode Penelitian Sosial , (Jakarta: Erlangga, 2001), h.25



dalam penelitian ini mayoritas adalah Guru Tidak Tetap (GTT) yang berdomisili

di luar lokasi penelitian sehingga dengan demikian ketika peneliti sudah

menganggap data telah lengkap setelah hasil wawancara dilakukan berarti

informan tersebut telah mewakili informan lainnya. Adapun informan kunci yang

dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi

Kabupaten Konawe dan perwakilan guru-guru sebagai informan pendukung sesuai

dengan  kepentingan pengumpulan data.

E.  Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpul dengan menggunakan tiga teknik

pengumpulan data, yakni:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan

pengamatan langsung atau mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena atau obyek yang diteliti dilapangan. Dalam hal ini adalah keadaan

Madrasah dan guru-guru MA Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe.

2. Interview(Wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan cara

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan sesuai dengan

kebutuhan.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan

terhadap data untuk memperoleh data sekunder yang meliputi sarana dan

prasarana, jumlah guru, jumlah siswa, masa kerja guru dan tingkat

pendidikan guru serta dokumen perangkat pembelajaran dan hal-hal lain



yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumen ini sangat diperlukan untuk

mendukung informasi yang diperoleh dari para informan.

F.  Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif,

yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan

setelah selesai di lapangan. Miles and Huberman mengemukakan

bahwa,”Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion

drawing/verification”25

Dan selanjutnya tehnik pengolahan data juga dilakukan dengan beberapa

tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data dan pemusatan

perhatian dengan metode dalam bentuk uraian yang terinci dan sistematis

yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian.

4 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,
( Bandung : Alfabeta, 2007), h.337



2. Display data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.

3. Ferifikasi data yaitu mencari data dan menemukan makna terhadap data yang

dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan, perbedaan dan

sistemnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekkan keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan

derajat kepercayaan data dan untuk menyajikan fakta dan data balik apa yang

dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan

merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif deskriptif.

Dengan demikian apabila peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan

data secara cermat dan teliti, maka jelas bahwa hasil penelitiannya dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam pengecekan keabsahan data ini peneliti menggunakan Trianggulasi

data ; “Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang

ada di luar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan atau pembanding

terhadap data itu”26

5 Lexy. J. Moleong, Op. Cit, h.178



Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini penulis hanya

menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber dan data. Hal ini dilakukan

untuk menjaga adanya informan yang memberikan informasi yang kurang

relevan dari pembahasan. Trianggulasi dengan menggunakan sumber yaitu

dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian  melalui waktu yang berbeda.

Trianggualsi dengan menggunakan data dilakukan dengan cara membandingkan

hasil data observasi dengan data hasil wawancara. Dengan demikian data yang

telah  dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat data

yang akurat.


