
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik

atau bentuk hitungan lainnya (Imam, 2013). Dalam penelitian ini penulis

berusaha menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data

yang ada, dimana penulis ingin menganalisis manajemen boarding school

melalui fungsi manajemen di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari untuk kemudian ditafsirkan dan diolah secara deskriptif

kualitatif berdasarkan cara pandang dan perspektif peneliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Insan Cndekia, Kota kendari,

Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi didasarkan atas berbagai

pertimbangan. Pertama, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa

MAN IC Kendari merupakan satu-satunya sekolah di Sulawesi

Tenggara yang menerapkan sistem boarding school dan juga

merupakan sekolah yang berada  di dekat tempat peneliti. Kedua,

Sekolah ini merupakan sekolah yang baru berdiri beberapa tahun serta

merupakan satu-satunya MAN IC yang dikelola langsung oleh

kemenag.
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3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung setelah

pelaksanaan seminar proposal telah dilaksanakan  sampai selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis data menjadi

dua bagian yaitu:

3.3.1 Data primer

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama

yang diambil langsung dari informan yaitu kepala madrasah,

kesiswaan, wakil kepala asrama, Pembina asrama, guru asuh dan

santri MAN IC Kendari. Informan kunci dalam penelitian ini adalah

kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan pembina asrama MAN

IC Kendari.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil

dari para informan akan tetapi melalui dokumen (Jonhatan Sarwono,

2006). Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud berupa profil

sekolah,daftar tenaga pendidik, data-data guru dan bahan-bahan

lainnya yang mendukung pada fokus penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan

(field research) yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan
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penelitian langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan berbagai

instrument sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Kegiatan observasi adalah proses pencatatan secara sistematik

terhadap kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan

hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang

dilakukan (Sarwono, 2006). Observasi yang dilakukan penulis terkait

dengan manajemen boarding school di MAN IC Kendari.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada

suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan,

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Gunawan,

2014). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi lisan dari

wawancara dengan pimpinan, pembina asrama dan guru yang ada di

MAN IC Kendari, dengan menggunakan pedoman wawancara yang

bisa dikembangkan di lapangan sesuai dengan perkembangan data.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu peneliti berusaha mengkaji dokumen-

dokumen baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya yang berhubungan dengan manajemen boarding school di

MAN IC Kendari.

3.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan
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bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksud untuk

menemukan dan mendeskripsikan tentang manajemen boarding school di

MAN IC Kendari.

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman,

sebagaimana yang dikutib dalam buku (Gunawan, 2014), mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Analisis data kualitatif Miles dan Huberman terdapat tiga tahap:

3.5.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, untuk itu maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan,

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk

itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan

cara merangkum. Yaitu dengan memfokuskan pada hal-hal penting

yang berkaitan dengan implementasi manajemen boarding school di

MAN IC Kendari.

3.5.2 Tahap penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasi,

tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

3.5.3 Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
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3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Dalam penelitian kualitaitf perlu ditetapkan keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan

untukmenghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu:

Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data
atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi
dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri
dari sumber, metode dan waktu(Faisal, 2001).

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada

tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu

(Bachri, 2010) yaitu:

3.6.1 Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.

3.6.2 Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data

hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai

dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3.6.3 Triangulasi waktu

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara

ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan
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observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan

data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan ketiga macam

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan diatas, agar data ynag

diperoleh valid.


