
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field 

reseach), yaitu suatu penelitan yang melakukan studi yang mendalam 

mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran 

yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti 

bermaksud ingin memahami situasi sosial secara mendalam berkenaan dengan 

Studi Manajemen Ketenagaan Madrasah di MA Miftahul Falah. Penelitian 

kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna individu atau 

kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.22 

Obyek penelitian ini bersifat alami, data yang di ungkapkan berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa 

angka-angka. 

 
 

B. Desain Penelitian 

 
Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Kasus dalam 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi Manajemen Ketenagaan 

Madrasah di MA Miftahul Falah. Pada penelitian ini menggunakan rancangan 

 

 

 

22 Ibid. hal. 347 



 

 

 

 

studi kasus observasi, karena diarahkan untuk mengungkapkan pengelolaan 

manajemen ketenagaan Madrasah yang terdiri atas beberapa aspek, yaitu: 

1. Perencanaan manajemen ketenagaan Madrasah di MA Miftahul Falah 

 

2. Pelaksanaan manajemen ketenagaan Madrasah di MA Miftahul Falah 

 

3. Evaluasi manajemen ketenagaan Madrasah di MA Miftahul Falah 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Miftahul Falah yang 

beralamatkan di Jln.Kauman No.01 Desa Talun Rt. 002/ Rw.00 Kecamatan 

Kayen Kabupaten Pati. Denah lokasi dari arah jalan Pati – Sukolilo Km.12 

gang sebelah utara SMP N Rogomulyo 02 masuk ke kanan dengan jarak Km. 

1.5 

 
 

D. Sumber Penelitian 

 

Ada 3 sumber penelitian penting yang dijadikan sebagai sasaran 

penggalian dan pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini. 

Sumber data tersebut meliputi: 

1. Tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, 

yaitu manajemen ketenagaan yang ada di MA Miftahul Falah. 

2. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Madrasah MA Miftahul Falah 

yang bersangkutan dan beberapa guru dan karyawan sebagai tenaga 

administrasi tahun ajaran 2016/ 2017. 

3. Dokumen atau arsip yang berhubungan dengan manajemen ketenagaan. 



 

 

 

 

E. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada manajemen ketenagaan MA Miftahul Falah. 

 

F. Teknis/ Instrumen Pengumpulan Data 

 

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga 

perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan 

teknik dan pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data 

yang objektif.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan metode tersebut, 

peneliti akan memperoleh data utama dan data tambahan. 

1. Metode Observasi 
 

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dilakukan 

tanpa menghabiskan banyak biaya. Namun demikian, dalam melakukan 

observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi 

tertentu. 

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan program manajemen ketenagaan yang dilakukan oleh 

Madrasah, dalam kaitannya dengan kegiatan proses belajar mengajar dan 

kegiatan pelayanan yang bersifat akademis pada siswa, sekaligus untuk 

memperoleh data program-program pengembangan untuk ketenagaan 

pendidik maupun administrasi. Dalam konteks ini, program 



 

 

 

 

pengembangan yang dilaksanakan oleh MA. Miftahul Falah ditujukan 

pada manajemen ketenagaan. 

2. Metode Interview (Wawancara) 

 

Interview adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula.23 

Jenis interview yang peneliti pilih adalah bebas terpimpin, maksudnya 

interview ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka pertanyaan, 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada 

kaitannya dengan permasalahan. Metode ini digunakan peneliti untuk 

mendapatkan informasi seputar usaha-usaha manajemen pengembangan 

ketenagaan Madrasah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan 

sebagainya. 

3. Metode Dokumentasi 

 

Yakni suatu cara untuk memperoleh data yang bersumber pada 

data-data yang tertulis seperti peraturan-peraturan, raport, dan lain-lain. 

Adapun tujuannya adalah untuk mencari data mengenai letak geografis, 

sejarah singkat berdirinya MA Miftahul Falah Kec.Kayen Kab.Pati. 

Studi dokumentasi dilakukan juga berdasarkan dokumen-dokumen 

mengenai kepegawaian yang berkaitan dengan jumlah guru, asal 

pendidikan terakhir, status kepegawaian, silabi, arsip soal, arsip nilai, 

laporan kegiatan pimpinan, hasil rapat, buku atau bahan ajar, dokumen 

laporan pengembangan, dan pengumuman. 

 

23 Aminul Hadi dan H.Haryono. 1998. Metodologi Penelitian, Bandung: Pustaka Setia. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan 

sedangkan menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari 

data dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.24
 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode penelitian yang 

dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam konteks ini, ada tiga 

langkah dalam analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Nasution, 

2003:65), yang dipaparkan sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

 

Data yang diperoleh di lapangan, baik dari hasil observasi, 

wawancara maupun dokumentasi sangat banyak sehingga perlu direduksi 

yaitu dirangkum dan dipilih yang pokok dan sesuai dengan fokus 

penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga memberikan 

gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data di 

lapangan itu dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang bersifat deskriptif 

mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleb subyek 

penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami, apa adanya dari 

lapangan tanpa adanya komentar atau intepreasti dari peneliti mengenai 

 

24 Noeng Muhadjir. 2002. Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin 
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fenomena yang ditemui Dari catatan lapangan, peneliti perlu membuat 

catatan refleksi. Catatan refleksi merupakan catatan dari peneliti sendiri 

yang berisi komentar, kesan, pendapat dan penafsiran terhadap fenomena 

yang ditemukan. 

Reduksi data juga dimaknai sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data  

kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus 

permasalahan penelitian. Selama proses pengumpulan data, reduksi data 

dilakukan melalui proses pemilihan, abstraksi, dan transparasi data kasar 

yang diperoleh dengan menggunakan catatn tertulis di lapangan. 

Selanjutnya, peneliti membuat deskripsi data hasil pengamatan dan 

wawancara dalam bentuk penafsiran data yang telah dilengkapi dengan 

komentar yang berkaitan dengan fokus permasalahan. 

2. Display Data 

 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah display data atau 

menyajikan data secara lengkap, jelas dan singkat. Hal ini akan 

memudahkan peneliti dalam memahami hubungan atau gambaran terhadap 

aspek-aspek yang diteliti. Display data ini selanjutnya digunakan sebagai 

bahan untuk menafsirkan data sampai dengan pengambilan kesimpulan. 

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 
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adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Selain itu penyajian 

data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan selanjutnya dianalisis dan diambil tindakan yang 

dianggap perlu. Oleh karena itu, dalam menyajikan data hasil penelitian 

ini, peneliti lebih banyak memaknai data temuan dalambentuk kata-kata 

yang komunikatif sesuai dengan fokus penelitian yang diungkap. 

3. Pengambilan Kesimpulan 
 

Sejak awal peneliti berusaha memaknai data yang terkumpul,  

untuk itu perlu dicari pola hubungan dari permasalahan yang diteliti. Data 

yang terkumpul disimpulkan sementara, kemudian diverifikasi dengan 

mencari data yang lebih mendalam. Verifikasi dapat dilaksanakan dengan 

melihat kembali reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan 

yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. 

Berdasarkan pada penulisan kembali, baik alat rekam maupun dari 

alat tulis, peneliti mengategorikan dan mengklasifikasi data. Pengolahan 

demikian dilakukan tidak secara simultan saat seluruh pendapat dari 

narasumber sudah terkumpul, tetapi setahap demi tahap, seiring dengan 

muncul dan berkembangnya masalah dan hipotesa baru. Dalam hal ini, 

dimungkinkan subjek penelitian tidak mendapatkan materi wawancara 

yang sama. Hal ini berkaitan dengan pengalaman objek materi dari 

penelitian itu sendiri. Analisis juga diartikan sebagai penguraian hasil 

penelitian melalui kacamata teori-teori yang bermuara dan memiliki 
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benang merah terhadap pengembangan manajemen ketenagaan di MA 

Miftahul Falah. 

 
 

H. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap-tahap penelitian dari 

awal sampai akhir. Penelitian ini merupakan proses pengkajian sistem berdaur 

sebagaimana kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Sugiyono (2007). 

Prosedur ini mencakup tahap-tahap: 

1. Tahap Deskripsi atau Tahap Orientasi 
 

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan. Peneliti baru mendata sekilas tentang informasi yang diperoleh. 

2. Tahap Reduksi 

 

Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada 

tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 

3. Tahap Seleksi 

 

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi 

lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus 

masalah. hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang 

diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. 

Secara spesifik, ketiga tahapan di atas dapat dijabarkan dalam tujuh 

langkah penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, 
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penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan 

data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian (Sudjana, 2001).25
 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Kualitatif 

(Sumber: Sudjana, 2001) 

 

Langkah-langkah tahapan penelitian kualitatif dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Langkah Pertama Mengidentifikasi Masalah 
 

 

 

25 http://www.membumikanpendidikan.com/2014/09/prosedur-penelitian-kualitatif.html 

http://www.membumikanpendidikan.com/2014/09/prosedur-penelitian-kualitatif.html
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Suatu masalah merupakan suatu keadaan Suatu masalah 

merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya- 

tanya, berpikir, dan berupaya menemukan kebenaran yang ada. 

Fenomena masalah tersebut terjadi karena adanya sesuatu yang 

diharapkan, dipikirkan, dirasakan tidak sama dengan kenyataan, 

sehingga timbul “pertanyaan” yang menantang untuk ditemukan 

“jawabannya”. Atas dasar prinsip masalah tersebut, dalam 

mengidentifikasi masalah dapat muncul pertanyaan yang terkait 

dengan apakah, mengapa, dan bagaimana. 

Dari pertanyaan yang muncul tergambar substansi masalah 

yang terkait dengan pendekatan atau jenis penelitian tertentu. Dengan 

kata lain, jenis penelitian apa yang harus digunakan peneliti 

bergantung pada masalah yang ada. Di dalam penelitian sebaiknya 

seorang peneliti melakukan identifikasi masalah dengan 

mengungkapkan semua permasalahan yang terkait dengan bidang yang 

akan ditelitinya. 

b. Langkah Kedua Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering 

disebut fokus penelitian. Sejumlah masalah yang diidentifikasi dikaji 

dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. 

Pertimbangannya antara lain atas dasar keluasan lingkup kajian. Kajian 

yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang 

lebih banyak. Kajian yang terlalu spesifik memerlukan kemampuan 
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khusus untuk dapat melakukan kajian secara mendalam. Pembatasan 

masalah   merupakan   langkah   penting  dalam   menentukan kegiatan 

penelitian. Meski demikian, pembatasan masalah penelitian kualitatif 
 

tidaklah bersifat kaku/ketat. 
 

Pembatasan masalah dapat dilakukan dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan antara lain: 

1) Dapatkah masalah tersebut dikembangkan untuk diteliti? 
 

2) Adakah data atau informasi yang dapat dikumpulkan untuk 

menemukan jawaban atas masalah yang dipilih? 

3) Apakah masalah dan pemecahannya cukup bermanfaat? 

 

4) Apakah masalah tersebut baru dan aktual? 

 

5) Sudah adakah orang yang melakukan pemecahan masalah 

tersebut? 

6) Apakah masalah tersebut layak diteliti dengan melihat  

kemampuan peneliti, akses memperoleh informasi, serta 

ketersediaan dana dan waktu? 

c. Langkah Ketiga Penetapan Fokus Penelitian 

 

Penetapan fokus berarti membatasi kajian. Dengan menetapkan 

fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang 

kajian, yang berarti pula membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus 

berarti menetapkan kriteria data penelitian. Dengan pedoman fokus 

masalah seorang peneliti dapat menetapkan data yang harus dicari. 

Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus 

https://link.safelinkconverter.com/?id=aHR0cDovL21lbWJ1bWlrYW4tcGVuZGlkaWthbi5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNC8wOS9tYWNhbS1tYWNhbS1pbnN0cnVtZW4tcGVuZWxpdGlhbi5odG1s&amp;c=0&amp;user=52921
https://link.safelinkconverter.com/?id=aHR0cDovL21lbWJ1bWlrYW4tcGVuZGlkaWthbi5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNC8wOS9tYWNhbS1tYWNhbS1pbnN0cnVtZW4tcGVuZWxpdGlhbi5odG1s&amp;c=0&amp;user=52921
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penelitian. Peneliti dapat mereduksi data yang tidak relevan dengan 

fokus penelitian. Sebagai catatan bahwa dalam penelitian kualitatif 

dapat terjadi penetapan fokus penelitian baru dilakukan dan dipastikan 

pada saat peneliti berada di lapangan. Hal itu dapat terjadi bila fokus 

masalah yang telah dirumuskan secara baik, namun setelah di lapangan 

tidak mungkin dilakukan penelitian sehingga diubah, diganti, 

disempurnakan atau dialihkan. Peneliti memiliki peluang untuk 

menyempurnakan, mengubah, atau menambah fokus penelitian. 

d. Langkah Keempat Pengumpulan Data 
 

Pada tahap ini yang perlu dipenuhi antara lain rancangan atau 

skenario penelitian, memilih dan menetapkan setting (latar) penelitian, 

mengurus perijinan, memilih dan menetapkan informan (sumber data), 

menetapkan strategi dan teknik pengumpulan data, serta menyiapkan 

sarana dan prasarana penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menemui sumber data. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan 

pengumpulan data adalah menciptakan hubungan yang baik antara 

peneliti dengan sumber data. Hal ini terkait dengan teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan misalnya observasi, 

wawancara atau pengamatan. 

e. Langkah Kelima Pengolahan dan Pemaknaan Data 

 

Pada penelitian yang lain pada umumnya pengolahan data dan 

pemaknaan data dilakukan setelah data terkumpul atau kegiatan 

pengumpulan di lapangan dinyatakan selesai. Analisis data kualitatif 
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yang meliputi pengolahan dan pemaknaan data dimulai sejak peneliti 

memasuki lapangan. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan secara 

kontinyu pada saat pengumpulan sampai akhir kegiatan pengumpulan 

data secara berulang sampai data jenuh (tidak diperoleh lagi informasi 

baru). Dalam hal ini, hasil analisis dan pemaknaan data akan 

berkembang, berubah, dan bergeser sesuai perkembangan dan 

perubahan data yang ditemukan di lapangan. 

f. Langkah Keenam Pemunculan Teori 
 

Peran teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif teori tidak 

dimanfaatkan untuk membangun kerangka pikir dalam menyusun 

hipotesis. Penelitian kualitatif bekerja secara induktif dalam rangka 

menemukan hipotesis. Teori berfungsi sebagai alat dan berfungsi 

sebagai fungsi tujuan. Teori sebagai alat dimaksudkan bahwa dengan 

teori yang ada peneliti dapat melengkapi dan menyediakan keterangan 

terhadap fenomena yang ditemui. Teori sebagai tujuan mengandung 

makna bahwa temuan penelitian dapat dijadikan suatu teori baru. 

g. Langkah Ketujuh Pelaporan Hasil Penelitian 

 

Laporan hasil penelitian merupakan bentuk 

pertanggungjawaban peneliti setelah melakukan kegiatan  

pengumpulan data penelitian dinyatakan selesai. 

 

https://link.safelinkconverter.com/?id=aHR0cDovL21lbWJ1bWlrYW4tcGVuZGlkaWthbi5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNC8wOS90ZWtuaWstcGVuZ3VtcHVsYW4tZGF0YS1kYWxhbS1wZW5lbGl0aWFuLmh0bWw%3D&amp;c=0&amp;user=52921

