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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian

ini menggunakan data-data deskriptif yaitu dengan cara menafsirkan,

mendeskrifsikan data, mengklasifikasikan bentuk data, kemudian dilanjutkan

dengan interpretasi dan yang terakhir diadakan ekstrapolasi, yang menyangkut

makna dan hasil penelitian. Data deskriftif biasanya dikumpulkan dengan

observasi, fenomena yang diamati, wawancara lisan dan dokumentasi.1

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu sejak

bulan September hingga Nopember tahun 2017. Adapun tempat penelitian ini

dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu MDA Annur  Azzubaidi Kecamatan

Meluhu, MDA Hidayatuttolibin Kecamatan Wonggeduku dan MDA Al-

Muhajirin Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

C. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti

khususnya yang berhubungan dengan menajemen pengelolaan, dimana data

tersebut peneliti jadikan menjadi instrumen kunci. Instrumen yang digunakan

peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan adalah dengan

1 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Cet. I ; Yogyakarta: Perc.Teras, 2013), h. 50
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wawancara langsung, observasi dan data dokumentasi lembaga. Sedangkan

data sekunder adalah data-data yang tidak diungkapkan secara langsung dari

obyek yang diteliti.

Adapun sumber data primer yang sudah diperoleh dalam penelitian ini

adalah bersumber dari Kepala madrasah diniyah, ustadz/guru, santri, tokoh

agama dan masyarakat, serta pihak Kementerian Agama Kabupaten Konawe.

Sedangkan data sekunder berupa dokumen atau arsip-arsip madrasah dan pihak

lain yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian

ini, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.2 Observasi merupakan teknik

pengumpulan data yang sangat dianjurkan dalam penelitian kualitatif.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi

tentang pola pengelolaan madrasah diniyah awaliyah kabupaten konawe

seperti yang terjadi pada umumnya. Dengan observasi diharapkan dapat

diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pola pengelolaan yang

diterapkan pada masing-masing subyek penelitian dalam hal ini adalah

pemangku jabatan pada MDA baik pada kepengurusan lembaga yayasannya

maupun pengelola madrasah diniyah awaliyah itu sendiri. Lebih khusus

tujuan observasi ini dilakukan adalah bertujuan antara lain:

2Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 1987)..., h. 136
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a. Peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan

situasi MDA di kabupaten Konawe secara lebih holistik dan menyeluruh.

b. Peneliti akan memperoleh pengalaman langsung secara faktual (fakta)

pola pengelolaan MDA sehingga peneliti lebih memungkinkan untuk

menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep

atau pandangan sebelumnya yang selanjutnya memungkinkan

mendapatkan penemuan (discovery).

c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati oleh

orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan MDA itu

karena telah dianggap biasa.

d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap

oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin

ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.

e. Peneliti dapat mengungkapkan hal-hal yang di luar persepsi responden,

sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

f. Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti tidak hanya

mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan

pribadi dan merasakan suasana situasi MDA yang diteliti.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk

mengetahui tentang informasi pengelolaan MDA yang lebih dalam dari

respondensecara lisan dalam hubungan tatap muka. Anggapan yang perlu

dipegang peneliti dalam menggunakan metode wawancara  adalah bahwa
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subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri dan

kapasitas tanggung jawabnya dalam jabatan lembaga MDA yang di

urusnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti terjun langsung kesetiap

madrasah diniyah awaliyah untuk mengambil data wawancara lisan baik

dengan ketua yayasan, kepala MDA, dewan guru dan staf serta santri

yang sedang menimba pelajaran.

3. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi (documentation

research), yakni penelitian yang mencari untuk mendapatkan data

melalui beberapa arsip dan dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, buku

dan benda-benda tulis yang relevan. Dalam praktiknya metode ini sangat

efektif digunakan untuk mendapatkan informasi (data) profil tentang

gambaran umum Madrasah Diniyah Awaliyah Annur Azzubaidi

Kecamatan Meluhu, Hidayattuttolibin Kecamatan Wonggeduku dan Al-

Muhajirin Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah untuk mereduksi data

hasil penelitian pada masing masing MDA di kabupaten konawe yang

didasarkan pada relevansi dari penelitian dengan jalan dirangkum, diseleksi

dan dirumuskan ke dalam tema-tema, fokus mana atau permasalahan mana

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif, seperti menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman
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sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono yang membagi menjadi tiga alur

kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.3

Kemudian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Teknis Analisis Data Penelitian

1. Reduksi Data

Reduksi data, suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang berasal

dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data

dimulai dengan membuat ringkasan, meng-kode, menelusuri tema, membuat

gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi

yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu

3Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R&D (Bandung:
Alfabeta, 2006), h. 38
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guna menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk mmenjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang peneliti lakukan bertujuan untuk informasi, sehingga

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga

dapat berbentuk matrik, diagram tabel dan bagan. Semuanya dirancang guna

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah

difahami dalam paparan pengelolaan MDA di kabupaten konawe.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi berdasar reduksi, interpretasi, dan

penyajian data yang dilakukan sebelumnya. Kegiatan analisis dan

pengumpulan data melalui tiga jalur tersebut berjalan interaktif dan siklus.4

Dalam proses ini terdapat tiga bagian kegiatan utama yang saling berkaitan

dan terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya menggunakan

analisis interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari

ketiga komponen utama tersebut.

F. PengecekanKeabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid.  Hal ini dimaksudkan untuk

menhindari adanya jawaban dan informan  yang tidak jujur. Penguji keabsahan

4Matthew B. Miles (et al), Analisis Data Kualitatif Buku SumberTentang Metode-metode
Baru (terj.), (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-19
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data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik trianggulasi yaitu tekhnik

pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data

yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan

perbandingan terhadap data yang ada.5

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga

macam yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi tekhnik dan trianggulasiwaktu

1. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dengan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari

beberapa sumber di lapangan penelitian.

2. Trianggulasi Tekhnik

Trianggulasi Tekhnik dilakukan dengan cara membandingkan data dan hasil

observasi dengan data hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan kembali

untuk memperoleh data akhir autentik.

3. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi Waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah dalam penelitian.6

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data

penelitian pada tanggal 23 september 2017 dan selanjutnya di cek kembali

pada tanggal 5 oktober sekaligus wawancara dan ternyata diperoleh hasilnya

sama.

5Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet.1; Jakarta : Erlangga, 2001) h. 33
6Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif…, h. 373


