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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan memakai perspektif fenomenologis. Dalam penelitian ini manusia sebagai 

sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah). Sebagaimana pendapat dari Denzin 

dan Lincoln yang mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian 

dengan latar alamiah yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi 

dengan berbagai macam metode yang ada.68 

Menurut Donal Ary, penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) 

memperdulikan konteks dan situasi (concern of context), (2) berlatar alamiah 

(natural setting), (3) manusia sebagai instrument utama (human instrument), (4) data 

bersifat deskriptif (descriptive data), (5) rancangan penelitian muncul bersamaan 

dengan pengamatan (emergent design), (6) analisis data secara induktif (inductive 

analysis).69 

Fokus penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti lebih mengarah ke 

penggunaan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus yang diteliti 

ini terkait dengan fenomena strategi dan mutu pendidikan di SMPS Islam Nusantara 

Beriman. 

 

                                                             

68Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 5. 

69Zonal Ary, An Invitation to Research in Social Education (Baverly hills: Sage publication, 

2002), hlm. 424-425. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Eksistensi peneliti dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat 

urgen. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai pada suatu penelitian kualitatif, maka 

instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Sebab 

posisi peneliti dalam suatu penelitian adalah key instrumen atau alat penelitian.70 

Posisi peneliti yang menjadi instrumen utama, maka ketika memasuki lokasi 

atau lapangan penelitian seyogyanya bisa menciptakan dan menjalin hubungan yang 

positif atas dasar kepercayaan, bebas dan terbuka dengan orang-orang yang dijadikan 

sumber data penelitian. Dalam hal ini peneliti kalau bisa mengikuti atau berada di 

dalam proses kegiatan yang sedang dilaksanakan supaya mendapatkan informasi 

yang diperlukan. Selain itu juga fenomenologi merupakan gagasan relitas sosial, 

fakta sosial atau fenomena sosial yang menjadi masalah penelitian.71 

Meskipun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun 

demikian setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen 

penelitian secara sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah dikemukakan melalui observasi dan 

wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik dalam grand tour question, 

focused dan selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat 

kesimpulan.  

 

 

 

                                                             

70Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.................., hlm.17. 

71Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 8. 
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C. Objek Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di SMPS Islam Nusantara Beriman yang berlokasi di 

Kecamatan Poleang. Sekolah ini dirintis oleh KH. Hasanuddin S.Pd.I bersama 

Muhammad Ismail, LC. selaku kepala sekolah pada tahun 2013. Kemudian 

mengangkat Andi Irawati, S.Pd sebagai Kepala Sekolahnya. Sekolah ini adalah 

merupakan bahagian dari pondok pesantren Nusantara Beriman yang bertempat di 

Desa Boeara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.  

Adapun Siswa yang belajar pada Sekolah ini adalah anak-anak dari Bombana 

atau dalam daerah itu sendiri, yang kemudian juga memperdalam pengetahuan di 

pondok pesantren tersebut, namun dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 

adalah kepala sekolah SMPS Islam Nusantara Beriman beserta guru-guru dan 

siswanya. 

D. Data dan Sumber Penelitian 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

dari informan terutama Kepala Sekolah SMPS Islam Nusantara  beriman Poleang 

Kabupaten Bombana atau peristiwa-peristiwa yang diamati. Sedangkan data 

sekundernya adalah segala macam bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan 

penelitian terkait dengan tema strategi dan Model Pengembangan mutu pendidikan 

SMPS Islam Nusantara Beriman   

E. Prosedur Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah 

penelitian yang ingin di pecahkan, masalah dapat memberi arah dan mempengaruhi 
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penentuan metode pengumpulan data karena banyak metode untuk memperoleh data 

yang diperoleh tidak dapat menghasilkan data seperti yang  diinginkan.72 

Selain melalui data-data yang dikumpulkan dari informasi di atas, penulis 

juga menggunakan metode lain untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan manajemen kurikulum yang berkaitan dengan mutu pendidikan pada SMPS 

Islam Nusantara Beriman Bombana, diantaranya:  

1. Observasi  

Observasi sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator 

sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. 

Sedangkan menurut S. Margono observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.73 

Secara sederhana maka observasi dapat dikatakan sebagai langkah seorang 

peneliti melihat kondisi penelitian. Baik bentuk observasi dari tempat, pelaku, objek 

sampai pada waktu pelaksanaan. Alasan peneliti melakukan observasi ialah agar 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian. 

Metode observasi  dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-

data yang berkaitan dengan kondisi objektif dan makro mengenai SMPS Islam 

Nusantara Beriman. Secara khusus pula adalah mengamati proses pelaksanaan dan 

penerapan strategi perencanaan dalam meningkatkan Mutu pendidikan SMPS Islam 

Nusantara Beriman Bombana.  

 

                                                             

72Burhan  Bungin,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 

2007), hlm. 108. 

73Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 173. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah  percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban. 

Teknik wawancara di laksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka 

secara individual. Adakalanya juga wawancara di lakukan secara kelompok, kalau 

memang tujuan untuk menghimpun data dari kelompok,74 wawancara terstuktur yang 

disusun secara terperinci dan juga wawancara tidak terstruktur.  

Dalam metode wawancara ini peneliti memperoleh keterangan tentang 

Relevansi Strategi dan Mutu Pendidikan pada SMPS Islam Nusantara Beriman 

Bombana. Adapaun wawancara ini dilakukan pada Kepala Sekolah, Para Pendidik 

dan tenaga Kependidikan beserta dengan komite sekolajh, dan para siswa apabila 

diperlukan. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen, metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan karakteristik SMPS Islam Nusantara Beriman bombana dan 

data yang bersifat dokumentasi lainnya, dalam hal ini berupa catatan-catatan, 

dokumen, surat-surat,buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan 

pendidikan di SMPS Islam Nusantara Beriman, maka untuk memastikan keaslian 

dokumen maka perlu diperhatikan antaran relevansi dokumen dengan keadaan yang 

diteliti. 

                                                             

74Nana  Syaodih  Sukmadinata,  Metodologi  Penelitian  Pendidikan,  (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 216.. 
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. Dalam hal ini dokumentasi yang diamati bukan merupakan benda yang hidup, akan 

tetapi benda mati.75 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. 

Moleong menyebutkan ada empat kriteria yaitu: (1) kredibilitas (validitas internal), 

(2) transferabilitas (validitas eksternal), (3) dependabilitas (reliabilitas), dan (4) 

konfirmabilitas (objektivitas). 

1. Kredibilitas  

Dalam penelitian ini diperiksa dengan beberapa kegiatan:  pertama, aktivitas  

yang  dilakukan  untuk  membuat  temuan  dan  interprestasi  yang  akan dihasilkan 

lebih terpercaya, terdiri dari pertama, memperpanjang waktu observasi di lapangan, 

perpanjangan waktu yang dilakukan sebagai langkah antisipatif mengingat peneliti 

yang terkadang mengalami kesulitan untuk menemui para sumber data. Kedua, 

melakukan pengamatan secara terus menerus; disini peneliti mengadakan observasi 

terus menerus selama tiga bulan sehingga memahami gejala dengan lebih mendalam 

sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik 

penelitian. Ketiga, melakukan triangulasi, dalam penelitian ini triangulasi dilakukan 

dengan menggunakan sumber metode dan teori. Triangulasi sumber digunakan 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan dengan 

informan lainnya.  

                                                             

75Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2013), hlm. 151. 
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Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data yang 

didapatkan di lapangan, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

traingulasi teori adalah pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang 

dihasilkan para ahli yang dianggap sesuai dan sepadan melalui penjelasan banding, 

kemudian hasil penelitian dikonsultasikan dengan subyek penelitian sebelum 

dianggap mencukupi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua 

triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu 

dengan meneliti data yang didapat dari beberapa sumber.76 

2. Transferabilitas   

Transferabilitas adalah berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara “uraian rinci” untuk menjawab persoalan sampai sejauh mana 

hasil penelitian dapat “ditransfer” pada  beberapa  konteks  lain. Dengan cara ini 

maka peneliti akan membuat laporan secara mendetail dan cermat dalam 

menggambarkan konsisi penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian. 

3. Dependabilitas  

Dependabilitas ialah cara mengetahui mutu tidaknya penelitian tersebut. 

Caranya ialah dengan mengaudit dependabilitas oleh para auditor. Dalam hal ini 

yang menjadi auditor independent adalah Dr. H. Nur Alim, M.Pd dan Dr. Alauddin 

Madjid, M.Pd selaku pembimbing yang terlibat  secara langsung dalam penelitian 

ini.   

 

                                                             

76Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 372 
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4. Konfirmabilitas   

Karakter ini digunakan dalam hal menegecek data dan juga informasi dengan 

dukuan materi yang tertera di pelacakan audit Dalam pelacakan audit ini peneliti 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data lapangan berupa (1) hasil 

pengamatan peneliti tentang SMPS Islam Nusantara Beriman Bombana, (2)  

wawancara dan transkrip wawancara dengan narasumber, (3) hasil rekaman, (4) 

analisis data, (5) hasil sintesa dan (6) catatan proses pelaksanaan penelitian yang 

mencakup metodologi, strategi, serta usaha keabsahan.  

Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada 

karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya dalam mewujudkan 

konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang 

diperoleh itu benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat 

dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari pimpinan 

pesantren dan para pengurus pesantren perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang 

menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan, obyektifitas, subyektifitas untuk menuju 

kepastian.  

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun 

oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan 

peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain. Oleh karena itu, 

analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata membagi menjadi satuan-

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari pola, menemukan apa yang 
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bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara 

sistematis.77 

Secara umum, langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut;   

1. Penyajian data   

Penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan 

sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data 

yang disajikan masih dalam bentuk data sementara untuk kepentingan peneliti dalam 

rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat 

keabsahannya. Jika ternyata data yang  disajikan  telah teruji kebenarannya maka 

akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. 

Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya 

belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali.  

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak relevan, dan mengorganisasikannya, 

sehingga  kesimpulan  akhir   dapat   dirumuskan,  menseleksi  data  secara  ketat, 

membuat  ringkasan  dan  rangkuman  inti,  merupakan  kegiatan-kegiatan mereduksi 

data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Reduksi data peneliti lakukan untuk 

mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara  sesuai  dengan  fokus  

penelitian  yaitu  data manajemen dan kurikulum yang berkaitan dengan Strategi dan 

Mutu Pendidikan SMPS Islam Nusantara Beriman Bombana.  

                                                             

77Bogdan dan Biklen, Qualitatif Research for Education an Introduction the Theory and 

Methode (London: t.p., 2004), h. 10-12. 
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3. Penarikan kesimpulan (verifikasi):  

Verifikasi dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang 

diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data 

dilakukan setelah data terkumpul melalui siklus yang bersifat interaktif antara 

peneliti dan data-data yang diperoleh di lapangan. Oleh  karena itu harus bergerak 

diantara keempat sumbu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


