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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Untuk mendeskripsikan

pengaruh teknologi informasi dan implementasi kebijakan pendidikan

terhadap mutu pelayanan sekolah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah

yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara

ilmiah berarti suatu kegiatan yang dilandasi oleh metode keilmuan.Metode

keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris.

Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis.

Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam

memastikan suatu kebenaran60

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Disebut

penelitian kualitatif, karena sumber data utama penelitian ini adalah berupa

kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai.61

Sedangkan alasan penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif adalah karena

penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta/keadaan yang terjadi

saat sekarang (ketika penelitian) dan menyajikan apa adanya.

60Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Dan
R&D,(Bandung: Alfabeta2010).

61Lexy J. Moleng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Rosdakarya , 1999).
h. 112.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian berlangsung di Madrasah Aliyah Subulussalam Kabupaten

Muna, Sulawesi Tenggara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama tiga bulan diimulai pada awal

bulan maret sampai akhir bulan Mei 2018. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu

peneliti hanya mendiskripsikan, mengungkapkan, menjelaskan, dan

menganalisis fenomena, peristiwa dan aktivitas yang dilakukan di Madrasah

Aliyah subulussalam.

C. Data dan Sumber Data

Data penelitian  adalah segala sesuatu yang dapat memberikan

informasi mengenai data. Adapun jenis-jenis  data yang digunakan dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan

data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam

proses perolehan data atau bisa disebut key member yang memegang kunci

sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat

dalam kegiatan yang ada di Madrasah Aliyah Subulussalam. Adapun yang

menjadi informan (sumber data) dalam penelitian ini antara lain :Kepala

Madrasah, Wakamad Humas, Guru, Operator dan siswa. Penetapan

informan ini dilakukan dengan mengambil orang yang telah terpilih betul
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oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel atau

memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut

dinamakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan

cermat hingga relevan dengan design penelitian. Peneliti  berusaha agar

dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi sehingga

dapat dianggap cukup representatif.62 Sumber data sekunder adalah

literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan

penelitian yang dilakukan63

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilaksanakan (Kualitatif

Deskriptif), peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian

sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan

pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi harus dilakukan

secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa

diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau

pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar

teori dan sikap objektif.64

Observasi yang dilakukan oleh peneliti telah direalisasikan dengan cara

mencatat berupa informasi tentang peran Teknologi Informasi dalam

memajukan Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah

62S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 99

64Soeratno, MetodologiPenelitian, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1995), h. 99
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Subulussalam. Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat

memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya telah

memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti telah

melakukan pengamatan secara langsung dalam memperoleh bukti yang

terkait dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara

bertanya langsung kepada informan. Adapun wawancara yang

dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode

ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan

lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan

pembicaraan tidak kaku.65

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti telah melakukan wawancara

kepada Kepala Madrasah, Wakamad Humas, Guru, Operator dan siswa

Madrasah Aliyah Subulussalam Kabupaten Muna. Hal demikian

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan

menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini mengenai faktor pendukung

dan penghambatnya. Selain itu metode ini digunakan juga untuk

memperoleh data tentang peran teknologi informasi dalam memajukan

Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Subulussalam

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, khususnya untuk memperoleh

data tentang penerapan manajemen berbasis Madrasah di Madrasah

65Singarimbun, Masri dan EfendiSofwan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3S,
1989), h. 54
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Aliyah Subulussalam Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan

penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Madrasah Aliyah

ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan

teknologi informasi di Madrasah Aliyah Subulussalam serta dalam

memajukan manajemen berbasis madrasah/sekolah di Madrasah Aliyah

Subulussalam ini. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari

dokumen sekolah yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Data

“Metode analisa data adalah usaha yang konkret untuk membuat data

tersebut berbicara, sebab betapapun jumlah data dan tingginya nilai data

yang terkumpul sebagai hasil dari pengumpulan data bila tidak disusun dan

diolah secara sistematis niscaya data-data itu merupakan bahan-bahan yang

membisu.”66

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan

melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif. Proses dan makna

66Winarno Surachmad, Pengantar.., h.184.
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(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan

fakta di lapangan.

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai

sejak pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan

kesimpulan atau verivikasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat

dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang

diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis. Hal ini

dapat dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun

rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draft kasar

dari laporan dari penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang

muncul dari catatan di lapangan. Dalam proses reduksi data, peneliti

melakukan pemilihan terhadap data yang hendak di kode, mana yang

dibuang, mana yang merupakan ringkasan dan cerita-cerita apa yang

sedang berkembang.
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3. Penyajian Data

Yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Menarik Kesimpulan / Verivikasi

Menarik kesimpulan penelitian selalu mendasarkan diri atas semua

data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain,

penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-

angan/keinginan peneliti. 67

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh, teknik analisa data yang

digunakan adalah deskriptif yaitu teknik yang menggambarkan data

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Pada pelaksanaannya, analisis data bersifat

terbuka, induktif. Dikatakan terbuka karena terbuka bagi perubahan,

perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk. Adapun

pengertian pola pikir induktif adalah pola pikir yang berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai

sifat umum.

67Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,... h. 342
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F. Uji Keabsahan Data

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan

antara lain:68

1. Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat

secara terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan

terhadap segala realistis yang ada di lokasi penelitian dan untuk

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang sangat

relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian

difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan

pengamatan mendalam. Maka dalam hal ini peneliti diharapkan

mampu menguraikan secara rinci berkesinambungan terhadap proses

bagaimana penemuan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

2. Triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data

tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik

dan teori.69

Dari berbagai teknik tersebut cenderung menggunakan sumber,

sebagaimana disarankan oleh patton yang berarti membandingkan dan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui

68Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualaitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya). h,135
69Ibid, hal 178
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waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk itu keabsahan

data dengan cara sebagai berikut :

a. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil

wawancara

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi

Yang ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui alasan-

alasan apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut (jika ada

perbedaan) bukan titik temu atau kesamaannya sehingga dapat

sehingga dapat dimengerti dan dapat mendukung validitas data.

3. Diskusi teman sejawat, yakni diskusi yang dilakukan dengan rekan

yang mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga

memberikan kemantapan terhadap hasil penelitian.

Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap

terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk

memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan teman

sejawat. Oleh karena pemeriksaan sejawat melalui diskusi ini bersifat

informal dilakukan dengan cara memperhatikan wawancara melalui rekan

sejawat, dengan maksud agar dapat memperoleh kritikan yang tajam untuk

membangun dan penyempurnaan pada kajian penelitian yang sedang

dilaksanakannya.


