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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis

penelitian yang menggambarkan kondisi nyata tentang judul penelitian atau objek

penelitian yang berdasarkan pada data asli yang telah dikumpulkan. Penelitian ini

tidak menggunakan angka dalam pengumpulannya. Penelitian ini hanya

mendeskripsikan hal-hal yang terjadi dengan menggunakan kata-kata atau

kalimat.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi

kasus. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan

kondisi atau keadaan pada objek penelitian. Penelitian ini bertujuan menafsirkan

dan menjabarkan dari objek yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan

menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan

dokumentasi.1

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatau metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

atau fenomena yang diselidiki.2

Fokus kajian pada penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Strategi

Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari.

1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9.
2 Mardalis, Metode Penelitian Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD IT Al Qalam Kendari, dan Waktu

pelaksanaan penelitian selama 3 bulan dari bulan Maret sampai Juli 2019.

C. Sumber Data

Sumber data atau informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini

berasal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala

sekolah bidang kurikulum, guru. Sumber data atau informasi akan terus digali

hingga data yang dibutuhkan dianggap cukup, hal itu dilakukan agar penulis dapat

memberi data yag relevan bagi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data,  peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk merekam proses penerapan

manajemen strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan, seperti proses

perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, proses evaluasi strategi dan

pengembangan mutu pendidikan, faktor pendukung pengembangan mutu

pendidikan, maupun data faktor lingkungan eksternal dan internal yang

digunakan sekolah sebagai alat formulasi dalam implementasi manajemen

strategi di SD IT  Al Qalam Kendari.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data tentang persepsi atau pendapat

sumber informasi mengenai renstra sekolah, jumlah tenaga

pendidik/kependidikan, jumlah siswa dan implementasi manajemen strategi

dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari.



46

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti

teori-teori, dan referensi-referensi yang dapat melengkapi data penelitian

terkait dengan implementasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari.

E. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti melakukan pengolahan dan

pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini pengolahan dan pengecekan

keabsahan data menggunakan teknik dari Milles dan Huberman sebagaimana

dikutip oleh Hidayat, yang terdiri dari empat bagian yaitu :

1. Pengumpulan data, yaitu proses memperoleh dan mengumpulkan data

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data

yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel penelitian dan

dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Reduksi data, yaitu proses penelitian, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan penulis di lapangan. Selain itu reduksi juga dimaksudkan untuk

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisir data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data, setelah peneliti melakukan reduksi data maka yang dilakukan

selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau

sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah dalam
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan, Langkah terakhir dari analisis dan pengolahan data

adalah penarikan kesimpulan, teknik ini digunakan untuk mengambil

kesimpulan dari data-data yang telah dirangkai sehingga peneliti dapat

menghasilkan kesimpulan seperti yang diinginkan.3

F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Pengecekan Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

triangulasi, teknik ini dilakukan dengan menggunakan sesuatu selain data yang

ada. Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data

penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.4

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan

pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun

sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakrapan (tidak

ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan

narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

3 Irfan Nur Hidayat, Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi, “skripsi”, (Jakarta: UIN
Syarif Hudayahtullah, 2013), h. 34.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005),  h. 85.
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2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat

dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau

tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang

apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat

triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara

dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant

observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan

atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Triangulasi teknik pengumpulan data

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang

sama secara serempak. Triangulasi waktu adalah waktu yang sering

mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan

kondisi narasumber.
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4. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data

yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil wawancara perlu

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia,

atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto. Alat-alat bantu

perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara)

sangat diperlukan untuk mendukung kreadibilitas data yang telah ditemukan oleh

peneliti.

5. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil

penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila sudah

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data

yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi apabila peneliti masih

mendapatkan data-data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah

temuannya. Hal ini sangat bergantung dari seberapa besar kasus negatif yang

muncul tersebut.

6. Member check

Member check adalah proses pengecakan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data maka peneliti
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perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka

peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan denga apa yang diberikan

oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang

diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang

dimaksud sumber data atau informasi.5

5 http:kompasiana.com/meykurniawan/pengujian kredibilitas data pada penelitian
kualitatif. 2019 (diakses pada tanggal 28 februari 2019, pukul 22:00).
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