
 

 

 

 

 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Latar Penelitian 

 

Penelitian ini  dilaksanakan di MTsN Kotaagung yang berlokasi di jalan 

Lapangan Hijau No. 2 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung  Kabupaten 

Tanggamus.  Kabupaten Tanggamus memiliki 38 Madrasah terdiri atas MTs 

Negeri  sebanyak 2 buah dan MTs Swasta sebanyak 36  buah yang menyebar di 

berbagai wilayah kecamatan.  Secara umum madrasah-madrasah tersebut berada 

di bawah naungan  Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.  Dipilihnya 

MTsN Kotaagung sebagai tempat penelitian karena MTsN Kotaagung selama 2 

periode  yaitu tahun 2008 dan 2013 mendapat predikat Akreditasi A dan 

meningkatnya prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun non 

akademik setiap tahunnya.   

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri  Kotaagung  telah berdiri sejak tahun 1969 dan 

telah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak 7 kali.    Jumlah tenaga 

pendidik  57 orang dengan rincian 41 PNS dan 16 GTT, tenaga kependidikan 16 

orang dengan rincian 3 PNS dan 13 PTT, dan siswa 956 orang dengan rincian 

kelas VII   jumlah siswa 328  orang,  kelas VIII  jumlah siswa 273 orang dan kelas 

IX  jumlah siswa 358 orang. Mayoritas pekerjaan orang tua siswa  adalah petani 

dan nelayan karena letaknya di pinggiran pantai Teluk Semaka.  



 

52 

 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian   
 

 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran mendalam tentang Manajemen 

Pengembangan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kotaagung dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori fenomenologi. 

Menurut Bungin (2004:9) fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa 

yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu 

gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku 

apapun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami  manakala bisa 

mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia pengetahuan si 

pelaku.  Sementara menurut Moleong  (2013: 17) peneliti dalam pandangan 

fenomologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap 

orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.  

 

Peneliti menggunakan teori fenomenologis dalam penelitian ini untuk dapat 

mengungkap fenomena-fenomena yang ada mengenai manajemen pengembangan 

madrasah di MTsN di Kotaagung dan peneliti akan berupaya menemukan 

peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami peneliti dan berbagai pendapat informan.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat   mendeskripsikan data secara menyeluruh 

dan utuh mengenai  manajemen sekolah di  MTsN di Kotaagung.  

 

Peneliti  memilih  rancangan studi kasus karena peneliti ingin menjawab 

pertanyaan bagaimana manajemen sekolah   di MTs  Negeri Kotaagung sehingga 

menjadi salah satu sekolah favorit di Kecamatan Kotaagung dan menarik minat 

masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di madrasah dengan melakukan  
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eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian,  proses dan aktivitas 

yang ada di madrasah.  

 

3.3  Kehadiran peneliti  

 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di madrasah diketahui secara terbuka oleh 

warga madrasah. 

 

Peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) sebelum memasuki lapangan,  peneliti terlebih dahulu meminta  surat izin 

penelitian dari Universitas Lampung, dan memohon izin kepada Kepala MTsN 

Kotaagung secara formal untuk melaksanakan penelitian dan menyiapkan 

peralatan yang dibutuhkan seperti handphone, kamera dan lain sebagainya, (2) 

berdasarkan rekomendasi Kepala MTsN Kotaagung, peneliti menyerahkan surat 

izin penelitian dan melakukan observasi di lapangan agar lebih memahami latar 

penelitian yang sesungguhnya, (3) membuat jadwal kegiatan penelitian 

berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian, (4) melakukan 

kunjungan untuk mengumpulkan data sesuai jadwal yang telah disepakati. 

 

Hari Senin tanggal 2 Desember  2013, pukul 08.00,  peneliti melakukan observasi 

ke MTsN Kotaagung sebagai subjek terteliti. Peneliti menuju ruang kepala 

madrasah untuk menemui kepala MTsN Kotaagung. Peneliti menjelaskan maksud 

dan tujuan datang ke MTsN ini untuk mengadakan penelitian dalam rangka 

penyelesaian program pasca sarjanan di FKIP Manajemen Pendidikan Univeritas 

Lampung. Kepala madrasah memberikan penjelasan tentang kondisi sekolah 



 

54 

 

secara umum. Kemudian beliau menyarankan untuk menemui kepala tata usaha 

berkaitan dengan administrasi madrasah.  

 

Peneliti menemui kepala tata usaha untuk memberikan informasi yang peneliti 

butuhkan. Peneliti mencatat data tentang guru, tenaga administrasi, siswa dan data 

lainnya yang mendukung penelitian kualitatif ini. Sedangkan untuk melakukan 

wawancara dengan kepala madrasah dan guru peneliti membuat janji terlebih 

dahulu. Informasi awal sudah peneliti peroleh, selanjutnya kunjungan secara tidak 

terjadwal namun ada komitmen dengan informan. 

 

Hari Selasa, 10 Desember 2013 pada pukul 10.00, peneliti menemui kepala MTsN 

Kotaagung, Bapak Drs. Akhyarulloh, M.M., di ruang kepala untuk melakukan 

wawancara. Pada hari ini kepala madrasah sedang tidak ada banyak kegiatan. 

Kepala Madrasah menyambut terbuka kedatangan peneliti dan menanggapi  

pertanyaan yang diajukan peneliti dengan senang hati. Peneliti mewawancarai 

beliau dari pukul 10.00 -11.00 WIB 

 

Hari Rabu, 11 Desember 2013 pada pukul 10.00, peneliti menemui Kaur TU  

MTsN Kotaagung, Ibu Imtikhana Nurkhasanah, S.Th,   untuk melakukan 

wawancara. Dalam wawancara terungkap bahwa Ibu Imti baru enam bulan 

menjabat jabatan Kaur TU, sebelumnya ia menjabat sebagai tenaga administrasi 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Kaur TU menjelaskan 

tentang pengembangan staf dan proses mutasi yang ada  di MTsN Kotaagung. 

Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 08.00 - 08.45 WIB. 
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Hari Kamis, 12 Desember 2013 pada pukul 10.00, peneliti menemui Pembina 7K, 

Bapak Nasruddin, S.Ag., Guru MTsN Kotaagung untuk melakukan wawancara.  

Saat itu beliau sedang mengamati siswa yang sedang istirahat setelah selesai 

semester. Beliau mengingatkan siswa untuk Sholat Dhuha, menjaga kebersihan 

dan membuang sampah pada tempatnya. Setelah bel berbunyi tanda masuk jadwal 

ujian jam ke dua dan anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing, peneliti 

meminta waktu beliau untuk di wawancarai.     Peneliti mewawancarai beliau dari 

pukul 10.00 - 11.00 WIB. 

 

Hari Jum’at, 13 Desember 2013 pada pukul 10.00, peneliti menemui Guru  MTsN 

Kotaagung, Ibu Parida, M.Pd.I.,  untuk melakukan wawancara. Saat itu Ibu Parida 

sedang duduk di ruang guru sambil mengkoreksi LJK SKI siswa kelas IX. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan peneliti untuk memperoleh beberapa informasi 

berkaitan dengan manajemen pengembangan madrasah di MTsN Kotaagung.  

Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 10.00-11.00 WIB. 

 

Hari Sabtu, 14 Desember 2013 pada pukul 09.00, peneliti menemui 2 orang guru 

MTsN Kotaagung, Bapak Hifnias, S.Ag dan Ibu Tuti Idawati,  yang saat itu 

sedang berada di ruang panita semester untuk melakukan wawancara. Sebelumnya 

peneliti minta maaf, karena kehadiran peneliti mungkin mengganggu mereka. 

Mereka menanggapi pertanyaan secara bergantian dan saling melengkapi 

informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti mewawancarai mereka dari pukul 

09.00 - 10.00 WIB. 

  

Hari Senin, 16 Desember 2013 pada pukul 10.00, peneliti menemui Waka  bidang 

Humas MTsN Kotaagung, Ibu Fariza Margasari, S.Pd., untuk melakukan 



 

56 

 

wawancara. Saat itu Ibu Fariza baru selesai menerima kedatangan orang tua siswa 

berkaitan dengan pelanggaran tata tertib siswa untuk tidak membawa hp di 

madrasah. Beliau sudah tahu maksud dan tujuan peneliti selanjutnya peneliti 

melakukan wawancara dengan beliau dari pukul 10.00 – 11.00 WIB. 

 

Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, peneliti menjumpai Waka bidang Sarana 

Prasarana, Hikmat Tutasry, S.Pd., untuk melakukan wawancara. Peneliti 

menanyakan kabar beliau sebelumnya,  karena ia baru saja pulang dari Aceh 

dalam rangka studi komprehensif pendidikan berkaitan dengan Kurikulum 2013 

yang akan dilaksanakan madrasah mulai Juli 2014. Beliaupun memberikan 

informasi yang dibutuhkan peneliti dan wawancara berakhir pada pukul 12.00 

WIB. 

 

Hari Selasa, 17 Desember 2013 peneliti menemui Waka Kesiswaan, Bapak 

Sarifuddin, M.Pd.I., untuk melakukan wawancara. Saat itu beliau sedang  

mengamati kegiatan classmeeting siswa. Di sela-sela kegiatan tersebut, peneliti 

meminta waktu beliau untuk bersedia di wawancarai. Alhamdulillah, beliau 

bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang dibutuhkan 

berkaitan dengan manajemen pengembangan madrasah terutama pada proses 

rekrutmen dan seleksi calon siswa baru. Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 

09.00 - 10.00 WIB. 

 

Peneliti dalam mengumpulkan data juga melakukan observasi terhadap keadaan 

fisik dan lingkungan madrasah, upacara dan ritual, suasana proses belajar  

mengajar,  pengembangan diri siswa, dan Sistem Informasi manajemen di MTsN 

Kotaagung.   
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Pada hari Senin tanggal 2 Desember, peneliti mengamati upacara penaikan 

bendera. Tradisi di madrasah adalah setelah upacara selesai, salah satu siswa 

tampil untuk membawakan pidato bahasa Arab, Bahasa Inggris, atau ceramah  di 

hadapan teman lainnya secara bergantian setiap minggu.    

 

Tanggal 4 Desember 2013 peneliti juga mengadakan observasi yaitu ketika kepala 

madrasah, Drs. Akhyarulloh, MM, melakukan supervisi kelas kepada salah satu 

guru madrasah.  Pelaksanaan observasi dilakukan di kelas IXC  pukul 09.00 – 

11.00 WIB. 

 

Pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013, peneliti mengamati kegiatan 

pengembangan diri siswa dalam program classmeeting. Tangkai perlombaan 

classmeeting adalah  pidato Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia, 

MTQ untuk putra dan putri, kaligraphi,  bulu tangkis, futsal, tenis meja, karate dan 

bola voli.  

 

Pada hari Senin sampai Rabu tanggal 23-25 Desember 2013, peneliti mengamati 

kegiatan pengembangan guru yang sedang mengikuti Workshop Sosialisasi 

Kurikulum 2013 yang dibuka oleh Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Lampung.   

 

Untuk melengkapi data, peneliti kembali melakukan wawancara tambahan 

dimulai dari hari Senin tanggal 21 April 2014. Peneliti melengkapi data dengan 

mendatangi kepala madrasah di MTs Negeri Kotaagung pada pukul 09.00 WIB 

hingga pukul 10.00 WIB dan mewawancarai beliau. 
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Wawancara kedua masih pada hari yang sama namun pada pukul 11.00 WIB. 

Peneliti sudah membuat janji dengan waka sarana guru sebagai key informan 

karena saat itu sedang tidak ada jam mengajar. 

 

Wawancara berikutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 08.30 WIB. 

Sampai dengan pukul 11.00 WIB , sesuai dengan kesepakatan hari sebelumnya, 

peneliti mewancarai dua orang guru sebagai key informan untuk memperoleh data 

tambahan. Mereka saat itu sedang menjalankan tugas piket.  

 

Pada hari Rabu tanggal 23 April  2014 pukul 08.30- 09.00 WIB, peneliti kembali 

mewawancari guru sebagai key informan lainnya di perpustakaan MTsN 

Kotaagung. 

 

Wawancara kembali dilanjutkan keesokan harinya yaitu Kamis, 24 April 2014 

pukul 13.00. Peneliti mewawancarai  2 orang waka secara terpisah, yaitu waka 

humas dan waka .  Wawancara berakhir pukul 15.00 WIB. 

 

Hari Jum’at,  tanggal 25 April 2014 pukul 12.00  peneliti  mewawancarai 4 orang 

siswa secara bergiliran.  Peneliti menanyakan kepada mereka tentang budaya 

madrasah, penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas, fasilitas pendidikan di madrasah terpisah di mulai dan diakhiri pada pukul 

14.00 WIB. 

 

Setelah  semua data selesai di analisis, peneliti menyusun laporan penelitian. 
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3.4  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah  kepala madrasah, wakil kepala 

madrasah, guru, staf TU dan siswa dan  dokumen-dokumen yang ada kaitannya  

dengan manajemen pengembangan madrasah  di MTsN Kotaagung. 

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling.  Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, 

melainkan pada relevansi dan kedalaman informasi serta didasarkan pada tema 

yang muncul dilapangan. Melalui teknik ini dapat dikembangkan untuk 

memperoleh informan lainnya dengan teknik sampel bola salju (snowball 

sampling) sampai dirasakan data yang diperoleh sudah sangat baik/jenuh. 

Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang dengan rincian pada tabel 

berikut ini; 

 

Tabel 3.1 Informan dalam penelitian 

 

No Jabatan Jumlah (orang) Keterangan 

1 Kepala Madrasah 1  

2 Wakil Kepala Madrasah 4  

3 Kaur Tata Usaha Madrasah 1  

4 Guru Madrasah 6  

5 Siswa 2  

Jumlah 14  

 

Pemilihan sumber informan tersebut supaya data yang diperoleh mewakili atau 

repsesentatif dari keadaan yang sebenarnya tentang manajemen sekolah di  MTsN 

Kotaagung.  Penentuan informan-informan tersebut, berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut :  
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1. Kepala MTsN Kotaagung ditetapkan sebagai informan kunci (key  informant) 

karena memiliki pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan-kebijakan 

dalam upaya meningkatkan mutu MTsN Kotaagung. 

2. Wakil Kepala MTsN Kotaagung, dapat memberikan informasi  tentang  

manajemen sekolah yang  berkaitan dengan penerimaan siswa baru, 

kurikulum,, pengembangan guru dan staf, pengelolaan sarana prasarana, 

pengelolaan keuangan, peran serta masyarakat, dan   budaya madrasah di 

MTsN Kotaagung . 

3. Kepala Tata Usaha MTsN Kotaagung, dapat memberikan informasi mengenai 

pengembangan guru dan staf, proses mutasi dan membantu menyiapkan 

dokumen-dokumen  yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

4. Guru MTsN Kotaagung, dapat memberikan informasi mengenai budaya 

madrasah yang dikembangkan  di madrasah ini,  dan segala hal yang berkaitan 

dengan manajemen madrasah.  

5. Siswa MTsN Kotaagung, dapat memberikan informasi tentang budaya 

madrasah, kurikulum , Proses belajar mengajar, pengembangan diri siswa, 

fasilitas sarana dan prasarana  

 

Semua data yang terekam dalam catatan lapangan akan dibaca  berkali-kali untuk 

dipilih yang memiliki kaitannya dengan  fokus penelitian dan diberi kode 

berdasarkan sub fokus peneliti dan sumbernya. Pemberian kode amat dibutuhkan 

guna memudahkan pencarian data secara bolak-balik. Secara rinci pengkodean 

dibuat berdasarkan pada tehnik pengumpulan data kelompok informan seperti 

telihat pada tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2  Pengkodean Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Teknik pengumpulan Kode Sumber data Kode 

Wawancara 
 

 

 

Observasi 

 

 

Dokumentasi 

W 
 

 

 

O 

 

 

D 

 

Kepala madrasah 
Wakil Kepala 

Guru 

Kaur Tata Usaha 

Kepala madrasah 

Guru 

Siswa 

Kepala madrasah 

Guru 

Siswa 

KM 
WKM 

G 

KTU 

KM 

G 

S 

KM 

G 

S 

 

Penggunaan kode untuk memudahkan pemasukan data ke dalam matrik cek data, 

guna memudahkan penentuan tingkat kejenuhan data pada setiap sub fokus 

penelitian dan menghindari kesulitan analisis karena banyaknya data di akhir 

periode pengumpulan data. 

 

      3.5   Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data  yang dilakukan 

dengan observasi, wawancara , dokumentasi dan gabungan ketiganya.  

 

Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan tetapi yang lebih utama 

adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat mengungkapkan 

makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi digunakan untuk 

membantu, memperkaya, dan melengkapi data penelitian. 
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3.5.1 Pengamatan atau Observasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi berpartisipasi lengkap. 

Stainback dalam Sugiyono (2012:310) menyatakan bahwa :  

“complete   participant observation means the researcher is  a natural participant 

where, the researcher observes what people do, listen to what they say, and 

participates in their activities”. 

Peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data 

dengan mengamati langsung apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang 

mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Peneliti akan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian berupa kegiatan 

pelaksanaan manajemen pengembangan madrasah di MTsN Kotaagung. 

 

Observasi partisipan dilakukan dalam 3 tahap, dimulai dari observasi deskriptip 

secara luas dengan melukiskan secara umum situasi sosial yang terjadi di MTsN 

Kotaagung. Tahap berikutnya dilakukan observasi terfokus untuk menemukan 

katagori-katagori sesuai dengan sub fokus penelitian. Semua hasil pengamatan di 

catat sebagai rekaman pengamatan, yang selanjutnya dilakukan refleksi. 

 

Hal-hal yang dapat dimati dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel 3.3 

berikut ini : 
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Tabel 3.3  Daftar Observasi pada MTsN Kotaagung 

No Ragam Situasi yang Diamati Keterangan 

1 

 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 
 

3. 

 
 

 

 

4. 

 

 

 

 

 
 

 

Keadaan fisik dan Lingkungan Sekolah : 

a. Suasana lingkungan MTsN Kotaagung 

b. Ruang kelas beserta sarana prasarana 

c. Hiasan dan tulisan yang di pasang 
 

Upacara dan Ritual 

a. Penerimaan Siswa Baru 

b. Pelepasan lulusan 

c. Upacara bendera hari Senin 

d. Kebiasaan memulai dan mengakhiri 

pembelajaran 

 
Suasana Proses Belajar Mengajar 

a. PBM oleh guru bidang studi 

b. Kegiatan pratikum 

c. Kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler 

 

Kegiatan Lainnya 

a. Manajemen kepala madrasah  

b. Pengembangan profesional  pendidik dan tenaga 

kependidikan 

c. Pengembangan diri siswa 

d. Sistem Informasi Madrasah 

e. Prestasi siswa MTsN Kotagung  

Kegiatan yang perlu dan 

penting agar diambil 
foto/gambarnya 

 

Jika ada kegiatan yang 

terlewat diganti dengan 

wawancara 

 

Data hasil observasi ini membantu peneliti untuk melengkapi data penelitian. 

Melalui pengamatan di lapangan, peneliti dapat memperoleh kesan-kesan pribadi, 

dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.  

 

3.5.2  Wawancara 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur  atau 

terbuka dimana peneliti  tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 



 

64 

 

 

Wawancara dilakukan berdasarkan perjanjian terlebih dahulu agar tidak 

mengganggu kegiatan rutin informan. Lamanya wawancara sekitar 1 jam.  

Rekaman data dilakukan melalui handphone. Setelah mengadakan wawancara, 

rekaman wawancara dan catatan hasil wawancara tersebut selanjutnya ditulis 

ulang ke dalam transkrip wawancara. Wawancara dilakukan terhadap kepala 

madrasah,  wakil kepala madrasah,  guru, dan  kaur TU.  

 

Daftar     pertanyaan    wawancara    mengenai   manajemen   sekolah  di  MTsN  

 

Kotaagung disajikan dalam tabel 3.4  berikut ini. 

 

Tabel 3.4  Daftar   Taksonomi Domain Penelitian   

Sub Fokus 

Penelitian 

Aspek/ Indikator Pertanyanan 

Penelitian 

Informan 

Pengembangan 

Penerimaan 

Peserta Didik 
Baru (PPDB) 

1. Prosedur PPDB 

2. Sistem PPDB 

 

Lihat 

lampiran   

Kamad  

 Waka 

 Guru 
 

Pengembangan  
KTSP 

 

1.  Pengembangan kurikulum  
muatan lokal 

2.  Pengembangan lifeskill   

3.  Pengembangan Diri 

 Kamad  
Waka, 

Guru 

 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Pendidikan 

2. Pelatihan 

3. Pengembangan Karir 

 

 Kamad  

Kepala TU 

Guru,waka 

Pengembangan 

Sarana 

Prasarana 

1. Administrasi Madrasah  

2. Media Pembelajaran 

3. Sarana prasarana kelas 

unggulan 

 Kamad  

Kepala TU, 

Waka, siswa  

Pengembangan 

Pengelolaan 
Keuangan 

1. Sumber dana 

2. Sistem proses pembayaran 
3. Aplikasi pembayaran  dan 

pelaporan  

 

 Kamad  

Kepala TU, 
Waka 

Guru 

Pengembangan 

Hubungan 

masyarakat  

1. Program humas 

2. Peran masyarakat dan komite 

 

 Kepala TU, 

Waka 

Guru 

Pengembangan 

Budaya 

Madrasah 

1. Nilai-nilai 

2. Norma-norma 

3. Tradisi 

 

 

Kamad  

Waka 

Guru 

Siswa 
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Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang  manajemen 

pengembangan madrasah melalui penerimaan peserta didik baru, KTSP, 

pengembangan guru dan staf, sarana prasarana pendidikan, hubungan madrasah 

dengan masyarakat, pengelolaan keuangan, dan  budaya madrasah di MTsN 

Kotaagung.  Semua informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam baik 

yang menggunakan manual atau alat perekam akan ditranskripkan dalam bentuk 

tulisan. 

 

3.5.2 Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan 

foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sekolah di  

MTsN Kotaagung. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau 

didukung oleh foto-foto atau atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 

 

Dokumen-dokumen yang dianalisis untuk mengetahui manajemen sekolah di  

MTsN Kotaagung  dapat disajikan dalam tabel 3.5  berikut ini. 

 

Tabel 3.5  Dokumen yang diperlukan 

No Jenis Dokumen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Rencana Kerja Madrasah 

Data Kesiswaan 

Data ketenagaan 

Struktur organisasi 

Pedoman dan  Peraturan-peraturan 

Sarana Prasarana Madrasah 

Proses Belajar mengajar 

Sejarah MTsN Kotaagung 
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Sebagai alat pengumpul data adalah handphone, kamera dan lembar catatan 

lapangan. 

 

3.6 Analisa Data 

 

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. 

Bogdan, dkk dalam Sugiyono (2012:332) menyatakan analisis data kualitatif 

adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah 

dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.  Sementara   Moleong 

(2013:296) menerangkan bahwa proses analisis data diawali dengan menelaah 

sejumlah data yang ada yang berasal dari berbagai sumber seperti;  wawancara, 

pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian melakukan reduksi data 

yang dilakukan dengan membuat abstraksi yakni membuat rangkuman, kemudian 

menyusunnya dalam satuan sambil membuat koding atau pengolahan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti dituntut untuk mengumpulkan data yang 

akurat selama proses penelitian berlangsung agar apa yang terjadi dilapangan 

dapat disampaikan dengan baik. 

  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) menyatakan pada penelitian 

kualitatif analisis data dapat dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan serta 

verifikasi (conslussion drawing and verification), yang dilakukan selama dan 

setelah pengumpulan data, seperti yang terlihat dalam gambar 3.1 berikut ini. 
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Gambar 3.1  Komponen Dalam Analisis Data 

                           

                  Pengumpulan Data   Penyajian Data 

  

 

 

        Reduksi data            Penarikan Kesimpulan 

                                                                   (verifikasi) 

 

 

         Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) 

 

 

Berdasarkan gambar  di atas dapat dikemukakan langkah-langkah analisis data 

yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.  

 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil  wawancara dengan berbagai sumber  data 

yang dianggap mengetahui tentang manajemen pengembangan madrasah di 

MTsN Kotaagung.  Selain  itu dikumpulkan pula hasil observasi dan dokumentasi 

yang diperoleh sesuai dengan sub fokus dalam penelitian ini. 

 

Reduksi data dilakukan untuk  menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang 

diperoleh, kemudian membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila 

diperlukan.  
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Penyajian data disusun sesuai dengan sub fokus penelitian agar mudah dipahami. 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan.  Data yang 

telah terkumpul, peneliti pilah-pilah sesuai dengan sub fokus penelitian,  

kemudian disajikan dalam bentuk naratif,  bagan, dan matriks,  atau 

dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya yang ditemukan peneliti di 

lapangan yaitu tentang manajemen pengembangan madrasah.  

 

Menarik kesimpulan  dilakukan berdasarkan temuan dan verifikasi data.  Data-

data yang disajikan tersebut baik dari hasil wawancara, observasi maupun 

dokumentasi, kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses  untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa proses reduksi data dan penarikan kesimpulan 

sementara dilakukan selama pengumpulan data masih berlangsung. Sedangkan 

untuk verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan 

data selesai.  

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

 

Menurut Moleong (2013: 330) pengecekan keabsahan data merupakan bagian 

yang penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui dan mengecek 

kebenaran data yang diperoleh. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil 

penelitian dapat digunakan beberapa cara yaitu dengan kredibilitas, 

transferabilitas dan konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas 
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data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, dan member check.  

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Pengujian terhadap kredibilitas data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode, 

serta member check.  Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan 

kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang informan kepada 

informan lainnya. Misalnya dari guru yang satu ke guru yang lainnya, dari kepala 

madrasah  ke wakil kepala madrasah dan sebagainya,  

 

Triangulasi metode dilaksanakan dengan cara memanfaatkan penggunaan 

beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh. Misalnya hasil observasi dibandingkan dengan 

interview, kemudian di cek melalui dokumen yang relevan. 

 

Pengecekan data dengan member check dilakukan pada selama periode tertentu 

atau setelah mendapatkan penemuan. Peneliti menkonfirmasikan dan 

mendiskusikan data untuk mendapatkan kesepakatan. Data bisa dikurangi, 

ditambah atau dibuang sesuai dengan kesepakatan dengan para pemberi data. 

Peneliti meminta informan utama membaca draft laporan atau kadang peneliti 

mengklarifikasikan temuan sampai diperoleh kesepakatan hasil penelitian. 

Peneliti juga meminta bantuan Dosen Pembimbing I, Dr. Sowiyah, M.Pd. dan 

Dosen Pembimbing II, Dr. Rini Riswanti, M.Si. untuk memberikan  komentar 
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tentang data yang dikemukakan. Apabila ada data yang tidak sesuai dengan fokus 

penelitian, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk memperoleh datanya.  

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 

Menurut Moleong (2013:127-148) tahapan-tahapan penelitian secara umum 

dikelompokkan menjadi empat tahap, yaitu: (1) tahap pra-lapangan, (2) tahap 

pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data, (4) tahap pelaporan hasil 

penelitian. 

 

Peneliti menggunakan ke empat tahap tersebut dalam penelitian ini.  

1. Tahap pra-lapangan dilaksanakan pada bulan Agustus 2013-Oktober 2013.  

Pada tahap pra lapangan memiliki enam tahapan yakni: 

a. Menyusun rancangan penelitian tentang manajemen pengembangan 

madrasah melalui studi kasus. 

b. Memilih lapangan penelitian dengan cara mempelajari serta mendalami 

fokus dan rumusan masalah penelitian.  

c. Mengurus perizinan secara formal dalam hal ini peneliti meminta izin 

kepada kepala madrasah MTsN Kotaagung.  

d. Menjajaki dan menilai lapangan dimana peneliti melakukan orientasi 

lapangan.  Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik 

apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau 

mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat 

penelitian dilakukan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai pemberi 

informasi situasi dan kondisi latar penelitian. 



 

71 

 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian peneliti yang diperlukan meliputi alat 

tulis dan  alat perekam. 

g. Tahap pra lapangan terakhir adalah seminar proposal tesis yang 

dilaksanakan pada tanggal  21  Oktober  2013. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 – bulan  

     Desember 2013, tahap ini dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri  

 

Peneliti  menggunakan  latar penelitian di MTsN Kotaagung untuk  

 

mempermudah karena telah paham dan lebih mudah  ketika mempersiap- 

 

kan  diri.  

 

b. Memasuki lapangan 

Peneliti mengawali dengan membuat permohonan ijin untuk melakukan 

pengumpulan data atau melengkapi informasi umum yang diperoleh pada 

awal observasi. 

c. Berperan serta mengumpulkan data, meliputi pengarahan batas studi, 

mencatat data,  petunjuk tentang cara mengingat data,  kejenuhan, dan  

meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan, analisis di 

lapangan 

 

3. Tahap Analisis Data dilaksanakan pada bulan Januari 2014 – Maret 2014, 

meliputi kegiatan mengumpulkan dan pencatatan data, analisis data, penafsiran 

data, pengecekan keabsahan data, dengan pengumpulan data atau melengkapi  

 informasi  umum  yang  telah  diperoleh  pada   observasi  awal.   Data  yang  

 terkumpul  dikelompokkan  dan  dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan  

 dimasukkan ke dalam matrik cek data. Data dipaparkan dalam bentuk naratif.  
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 Temuan disajikan dalam bentuk naratif, matrik dan diagram konteks. 

 Pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran. 

4. Tahap  pelaporan  hasil  penelitian,  tahap  terakhir  adalah  membuat laporan  

penelitian. Pembuatan laporan termasuk hasil kaji ulang pada empat fokus 

yang diajukan. Laporan penelitian terdiri dari latar belakang penelitian, 

tinjauan pustaka, pemilihan metode yang digunakan, penyajian data, 

pengkajian temuan, dan kesimpulan yang disajikan secara naratif.  Penulisan 

menggunakan pedoman yang berlaku pada Universitas Lampung. Tahap akhir 

termasuk seminar hasil penelitian  pada tanggal 3 April 2014 dan ujian tesis 

pada tanggal 18 Agustus 2014. 

 

 

 

 

 

 


