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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini berbasis pada field research (penelitian lapangan) yang 

mengacu kepada data atau informasi yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan. Namun, dalam praktiknya, penelitian ini juga tidak terlepas dari library 

research (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini juga dirujukkan kepada 

data atau informasi yang dikumpulkan melalui bahan-bahan tulisan (literer) yang 

ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu sifat 

barang/jasa berupa kejadian, fenomena, atau gejala sosial yang dapat dijadikan 

sebagai pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian 

kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena 

yang tidak dapat dikuantifikasikankan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu 

langkah kerja, formula suatu resep, pengertianpengertian tentang suatu konsep 

yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, 

tata cara suatu budaya dan lain sebagaiya. Pendekatan kualitatif disebut juga 

pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau 

alamiah, apa adanya dan tidak dimanipulasi dan hendaknya peneliti datang 
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kelapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi yang diteliti untuk lebih 

akurasi data yang diperoleh.1 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini penelitian ini tidak menggunakan populasi 

karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi 

social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan 

situasi social pada kasus yang dipelajari. Sampel di dalam penelitian kualitatif 

tidak dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan 

disebut sampel statistik melainkan sampel teoritis karena tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga 

dapat disebut sampel konstruktif karena dengan sumber data dari sampel itu dapat 

dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas terkait dengan 

manajemen mutu akademik di MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati. 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi social tertentu yang 

dapat berupa lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi dan wawancara 

kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi social trsebut. Penentuan 

sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan 

digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara 

 
 1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 4.  
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random untuk menggali informasi tentang manajemen mutu akademik di MTs 

Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati. 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive sampling 

dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber 

data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yag lengkap maka 

mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data terkait dengan 

manajemen mutu akademik di MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati. 

 

C. Sumber Data 

Menurut cara memperolehnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu: data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.2 Dalam hal ini, data primer adalah data yang diperoleh dan 

dikumpulkan secara langsung dari informasi melalui pengamatan, catatan 

lapangan dan interview kepada Kepala Sekolah, Waka. Kurikulum, Waka. 

Kesiswaan, Guru dan Karyawan MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus Pati, 

serta pihak-pihak yang terkait.  

 
 2 Ibid., hlm. 368. 



56 
 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.3 Dalam hal ini data sekunder adalah data yang sudah diolah 

dalam naskah tertulis atau dokumen. Data penelitian ini bersumber dari Komite 

Sekolah dan Kepala Madarasah. Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan 

terhadap hubungan dua arah. Komite Sekolah dan Kepala Sekolah yang ada di 

MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati, dengan menggunakan perspektif 

empat peran Komite Sekolah yaitu: pemberi pertimbangan, pendukung, 

pengontrol sekaligus mediator untuk meningkatkan mutu pendidikan. Data 

juga diperoleh dari hasil interview dari Waka. Kurikulum, Waka. Kesiswaan, 

Guru dan Karyawan MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus Pati maupun pihak 

lain yang terkait dengan Manajemen mutu akademik di MTs Abadiyah 

Kuryokalangan Gabus Pati. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menentukan data yang dipergunakan, maka dibutuhkan adanya 

teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh berfungsi 

sebagai data obyektif dan tidak terjadi dari penyimpangan sebenarnya. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode observasi, interview, dan 

dokumentasi. 

 

 

 
 3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002),  hlm. 133. 
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1. Observasi  

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki.4 Pengumpulan data dengan observasi langsung 

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan 

ketika peneliti mengamati dan sekaligus berpatisipasi pertemuan penerimaan 

rapot yang diadakan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Observasi ini 

bertujuan untuk memantau, melihat, mengamati dan mencatat perilaku serta 

gejala atau kejadian yang terjadi selama proses interaksi antara Kepala Sekolah 

dan Waka. Kurikulum, Waka. Kesiswaan, Guru dan Karyawan MTs Abadiyah 

Kurokalangan Gabus Pati.  

2. Interview  

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi.5 Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dimaksudkan untuk 

 
 4 Ibid. hlm.132. 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 9.  
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memperkuat data observasi. Wawancara dilakukan kepada Waka. Kurikulum, 

Waka. Kesiswaan, Guru dan Karyawan MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus 

Pati dan orang-orang yang terkait dengan peningkatan mutu akademik seperti 

guru atau peserta didiknya untuk mengetahui manajemen mutu akademik di 

madrasah mereka. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.6 Melalui dokumen yang dimiliki madrasah 

maupun dokumen-dokumen yang dimiliki Kepala Madrasah, Waka. 

Kurikulum, Waka. Kesiswaan, Guru dan Karyawan MTs Abadiyah 

Kurokalangan Gabus Pati, serta kebijakan yang telah disepakati oleh Kepala 

Madrasah. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Data yang telah diperoleh perlu diuji kebenarannya di lapangan. Adapun 

guna menguji tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian, peneliti 

melakukan beberapa hal berikut yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Setelah peneliti memperoleh data kemudian peneliti kembali ke 

lapangan untuk menemui narasumber lainnya serta melakukan pengamatan 

lagi guna mengecek kembali apakah data yang telah diperoleh selama ini 

 
 6 Ibid., hlm. 317-318. 
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adalah data yang sudah benar atau tidak. Perpanjangan pengamatan ini 

dihentikan ketika data yang diperoleh telah sama dan benar antara yang 

disampaikan oleh narasumber pertama dengan lainnya serta sesuai dengan 

yang terjadi di lapangan sehingga data sudah jenuh.7 Pertama kali peneliti 

melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah, Waka. Kurikulum, Waka. 

Kesiswaan, Guru dan Karyawan MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus Pati 

terkait dengan manajemen peningkatan mutu akademik MTs Abadiyah 

Kurokalangan Gabus Pati. Apabila telah diperoleh data kemudian peneliti 

melakukan perpanjangan pengamatan dengan melakukan wawancara dengan 

narasumber lainnya seperti Pengurus MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus 

Pati. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.8 Dalam penelitian yang telah 

dilakukan ini, peneliti membaca berbagai referensi buku guna meningkatkan 

ketekunan sehingga wawasan peneliti lebih luas dan tajam untuk memeriksa 

data yang telah diperoleh dapat dipercaya atau tidak.  

3. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

 
 7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit., hlm. 369. 

 8 Ibid., hlm. 372. 
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pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data 

yang sekaligus menguji kredibilitasnya, yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.9 Data 

yang diperoleh perlu dicek kebenarannya dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.10 Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengecek kebenaran data yang diperoleh dari Kepala MTs 

Abadiyah Kurokalangan Gabus Pati dan para wakil kepala serta dewan guru. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data yang telah 

diperoleh dari wawancara dengan berbagai narasumber terhadap hasil 

observasi di lapangan dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti membuat table 

triangulasi untuk menguji data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

4. Menggunakan Bahan referensi 

Maksud dari bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.11 Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan alat rekam suara ketika melakukan wawancara dengan berbagai 

narasumber di samping juga peneliti mencatat apa saja yang disampaikan oleh 

narasumber selama proses wawancara dalam buku catatan lapangan. Selain itu, 

peneliti juga melengkapi data dengan foto-foto dan dokumen otentik lainnya. 

 

 

 
 9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 4. 

 10 Sugiyono., hlm. 372. 

 11 Ibid., hlm. 375. 
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5. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.12 Dalam 

hal ini, peneliti mengecek kembali hasil perolehan data di lapangan baik dari 

informan, hasil observasi dan dokumentasi. Setelah itu peneliti juga mengecek 

kembali kepada narasumber lainnya di MTs Abadiyah Kurokalangan Gabus 

Pati. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisa Data Dalam penelitian ini teknik analisa data yang penulis gunakan 

adalah teknik analisa deskriptif kualitatif (berupa kata kata bukan angka) 

mengikuti konsep analisis Miles dan Huberman. Data tersebut mungkin telah 

dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari 

rekaman yang kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan atau pengaturan 

kembali.13 Miles and Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

dalam penelitian ini, yaitu: 

 

 

 
 12 Ibid., hlm. 376 

 13 Ibid. hlm. 378. 
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1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data 

meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan menyusun 

laporan secara lengkap dan terinci.14  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah 

secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai 

manajemen peningkatan mutu akademik di MTs Abadiyah Kuryokalangan 

Gabus Pati. 

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif maka data 

dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. 

 
 14 Ibid. hlm. 376-377.  
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Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.15  

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan 

data yang diperoleh dari MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati sesuai 

dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah 

dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa 

yang terkait dengan manajemen Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam 

upaya peningkatan kinerja MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati dalam 

bentuk teks naratif.  

3. Verifikasi  

Setelah data direduksi dan disajikan langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian, penarikan kesimpulan 

juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya.16 Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang 

telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses 

member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari 

pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, 

dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. Simpulan yang ditarik perlu melihat dan meninjau 

kembali pada catatan-catatan lapangan di MTs Abadiyah Kuryokalangan 

 
 15 Ibid., hlm. 341. 

 16 Ibid., hlm. 345. 
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Gabus Pati untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan tidak 

menimbulkan misinterpretation serta mampu dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. 

Dengan demikian teknik analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

dengan teknik triangulasi yakni analisis terhadap data yang diperoleh untuk 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah pola (hipotesis). Dari hipotesis 

tersebut kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang guna mengetahui 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak, lalu dikembangkan menjadi sebuah 

teori tentang manajemen mutu akademik MTs Abadiyah Kuryokalangan 

Gabus Pati. 


