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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian yang meliputi 1) Pendekatan dan

rancangan penelitian, 2) Tempat dan waktu penelitian, 3) Kehadiran peneliti, 4)

Sumber data penelitian, 5) Teknik pengumpulan data, 6) Analisis data, 7)

Pengecekan keabsahan data dan, 8) Tahapan penelitian.

3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang

nampak atau kelihatan. Menurut Sugiarto (2010:15), metode kualitatif sering

disebut penelitian naturalisasi karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

alami (natural setting). Pendekatan kualitatif memandang realita sosial sebagai

sesuatu yang utuh/holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan yang

bersifat interaktif (regio).

Penelitian ini diperlukan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh, data yang

diungkapkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata dan

dokumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengungkap fenomena yang

ada dan peneliti akan berupaya menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat

dipahami peneliti, berbagai pendapat dan isu yang ada, dan fenomena-fenomena
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yang nampak pada obyek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fenomenologi.

Menurut Bungin (2010:9) fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa

yang tampak dipermukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu

gejala atau fenomena yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Perilaku apapun

yang tampak di permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa

mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesabaran dan

dunia pengetahuan si manusia pelaku. Sedangkan Moleong (2013 : 9) menyatakan

dalam pandangan fenomenologi peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan

kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Insan Madani Metro Kecamatan Metro Barat

di Kota Metro, Kenapa peneliti memilih SLB tersebut, karena SLB-Insan Madani

Metro adalah satu-satunya SLB di Provinsi Lampung yang memberikan layanan

bagi anak dengan kebutuhan khusus seperti autis, beroperasi baru sekitar 4 tahun

namun sudah berprestasi. Waktu penelitian pada bulan September 2014 sampai

Februari 2015.

3.3 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen sekaligus

pengumpul data. Penelitian di SLB-Insan Madani Metro diawali pada bulan

September 2014 tepatnya pada tanggal 15 September 2014, sebelum mengadakan
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wawancara peneliti meminta izin terlebih dahulu dengan menyerahkan surat

meneliti dari Universitas Lampung.

Kemudian peneliti menceritakan perihal penelitian kepada kepala sekolah SLB-

Insan Madani Metro dan bersama kepala sekolah menyepakati jadwal diadakan

wawancara dan siapa saja yang akan di wawancara dalam penelitian.

Sehubungan dengan hal itu 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 sekolah

SLB-Insan Madani Metro secara formal untuk melaksanakan penelitian dan

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

berdasarkan rekomendasi kepala sekolah, peneliti melaksanakan observasi

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 disepakati.

Hari senin tanggal 22 September 2014, Pukul 09.30, peneliti melakukan observasi

ke SLB-Insan Madani Metro sebagai subjek terteliti. Peneliti menuju ruang kepala

sekolah untuk menemui kepala sekolah. Peneliti menjelaskan perihal maksud dan

tujuan peneliti dalam rangka penyelesaian program pasca sarjana di FKIP

Manajemen Pendidikan Universitas Lampung. Kepala sekolah memberikan

penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia di SLB-Insan Madani Metro.

Kemudian beliau menyarankan untuk menemui tata usaha terkait administrasi

sekolah.
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Peneliti menemui tata usaha untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti. Peneliti mencatat data terkait data siswa, tenaga pendidik dan

kependidikan dan lainnya yang mendukung penelitian kualitatif ini. Sedangkan

untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah peneliti membuat janji

terlebih dahulu. Informasi  awal sudah peneliti peroleh, selanjutnya kunjungan

secara tidak terjadwal namun ada komitmen dan menyesuaikan dengan jadwal

informan dan tidak menggangu tugas utama di sekolah.

Peneliti menemui kepala sekolah  pada hari Senin, 3 November 2014 pada pukul

09.00, peneliti menemui kepala sekolah SLB-Insan Madani Metro bapak Sofyan

Musyabiq Wijaya, S. Gz. Kepala sekolah SLB-Insan Madani Metro peneliti temui

di ruangan untuk melaksanakan wawancara. Kepala sekolah pada saat itu sedang

tidak terlalu sibuk sehingga saya diterima dan kegiatan wawancara bisa

terlaksana. Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 09.00 - 10.00 WIB.

Pada hari hari Kamis, 6 November 2014 mengadakan wawancara kepada ketua

yayasan bapak Agung yang merupakan informan yang disarankan oleh kepala

sekolah pukul 13.00 WIB. Pada hari Senin tanggal 10 November 2014 peneliti

mewawancarai orangtua siswa yang kebetulan setiap hari mengantar jemput siswa

yakni orangtua dari Annisa Khazena Khan yakni Bapak Mirza, sebelum

mewawancara peneliti menjelaskan perihal penelitian tentang manajemen sumber

daya manusia. Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 10.30 - 11.30 WIB. Pada

hari Senin tanggal 14 November 2014 peneliti mewawancarai guru-guru, sebelum

mewawancara peneliti menjelaskan perihal penelitian tentang manajemen sumber

daya manusia. Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 11.00 - 13.00 WIB. Pada

hari Senin tanggal 20 November 2014 peneliti mewawancarai psikolog Bapak
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Ibnu Sastria, S.Psi.  Sebelum mewawancara peneliti menjelaskan perihal

penelitian tentang manajemen sumber daya manusia. Peneliti mewawancarai

beliau dari pukul 10.30 - 11.30 WIB. Pada hari Senin tanggal 17 November 2014

peneliti mewawancarai terapis Ibu Alfonsa Lia Wati, sebelum mewawancara

peneliti menjelaskan perihal penelitian tentang manajemen sumber daya manusia.

Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 10.30 - 11.30 WIB. Setelah penelitian

usai peneliti berterimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan

membantu penelitian yang penelitian lakukan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian meliputi data primer (manusia) dan data sekunder

(bukan manusia). Sumber data primer yang diperlukan diantaranya kepala

sekolah, orang tua siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Sumber data

sekunder berupa dokumen-dokumen yang mendukung dan sarana prasarana.

Teknik pengambilan informan melalui teknik pengambilan sampel akan tetapi

bukan untuk mewakili populasi melainkan untuk relevansi dan kedalaman

informasi serta didasarkan pada tema penelitian dan kondisi lapangan.

Teknik yang akan digunakan melalui teknik purposive sampling sehingga

peneliti dapat menggali informasi/data secara lebih mendalam. Menurut Miles dan

Huberman (1992:47), teknik purposive sampling adalah teknik dilakukan secara

terus-menerus dari informan yang satu ke informan berikutnya sehingga dapat

diperoleh data yang semakin lengkap dan mendalam dan pencarian sampel akan

dihentikan apabila data yang diperoleh dirasakan sudah jenuh.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang tertuang dalam Table 3.1
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Tabel 3.1 Rincian Informan Penelitian

No. Informan Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kepala Sekolah
Orang Tua Siswa
Yayasan
Tenaga Pendidik
Terapis
Psikolog
Staff Administrasi
Komite Sekolah
Pengawas Sekolah

1 Orang
2 Orang
1 Orang
2 Orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang

Jumlah 11 Orang

Sumber: Penulis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi yang dapat dilihat sebagai berikut:

3.5.1 Interview (wawancara)

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang manajemen sumber

daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Wawancara yang digunakan adalah

wawancara tidak terstruktur agar peneliti leluasa menggali informasi selengkap

dan sedalam mungkin dalam suasana rileks. Semua pertanyaan ditujukan kepada

informan dengan efektif dan terarah, artinya dalam waktu yang cepat dapat

diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan kepada informan

untuk mencari isu-isu pokok yang akan digali antara lain:

(1) Perencanaan sumber daya manusia

(2) Pengorganisasian sumber daya manusia

(3) Penggerakan sumber daya manusia

(4) Pengawasan sumber daya manusia
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Tabel Taksonomi Domain Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia SLB

Insan Madani Metro tervisualisasi pada lampiran halaman

3.5.2 Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek mengenai manajemen

sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Alat yang digunakan adalah

lembar observasi; yaitu untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan manajemen

sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Lembar observasi digunakan

agar lebih efektif sehingga pengamatan akan lebih terekam dan bukan sekedar

mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan. Observasi yang dilakukan

adalah: (1) melihat dan mendengar langsung tentang obyek yang diamati; (2)

mengamati obyek yang diteliti; (3) mencatat hal-hal yang berhubungan dengan

obyek penelitian; (4) memahami obyek yang diamati dengan membuat narasi.

Daftar observasi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia SLB Insan Madani

Metro tervisualisasi pada lampiran halaman.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang ada bahkan yang sudah lama digunakan dalam

penelitian ini sebagai sumber data. Hal ini dimanfaatkan untuk menguji, menafsir

dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyimpulkan suatu kondisi mengenai

manajemen sumber daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Dokumen yang

digunakan memperkuat argumentasi dan juga menambah ide peneliti yang dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah: (1)

sebagai bukti untuk suatu pengujian; (2) relatif murah dan mudah diperoleh; (3)

lebih bersifat alamiah; (4) merupakan sumber yang stabil dan kaya akan

informasi; dan (5) memperluas pengetahuan peneliti terhadap situasi yang diteliti.
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Daftar Dokumentasi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia SLB Insan

Madani Metro tervisualisasi pada lampiran halaman.

3.6 Analisis Data

Setelah data terkumpul, perlu segera dilakukan pengolahan data.

Berdasarkan wawancara, observasi dan bukti dokumentasi peneliti akan

melakukan analisis data secara kualitatif untuk mengungkap manajemen sumber

daya manusia di SLB Insan Madani Metro. Analisis data dalam penelitian ini

dilakukan sebelum memasuki lapangan yaitu data sekunder, selama di lapangan

dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menelaah terhadap

fenomena atau peristiwa secara keseluruhan terhadap bagian-bagian yang

membentuk situasi dan kondisi yang berhubungan dengan manajemen sumber

daya manusia di SLB Insan Madani Metro.

Menurut Sugiyono (2010:334-335) analisis data adalah mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data yang diperoleh berupa kata-kata yang tersusun dalam kalimat yang

harus dianalisis secara mendalam dan bersamaan kemudian dilakukan reduksi data

melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menggolongkan, mengarahkan,

menajamkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dari

hasil wawancara, catatan pengamatan di lapangan dan dokumentasi berupa arsip

dan foto-foto untuk kemudian dikaji dan disajikan dalam laporan penelitian.
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Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/ Verifikasi

Pengumpulan data Penyajian data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif konseptualistik

yaitu berdasarkan informasi empiris yang diperoleh kemudian dibangun konsep

atau proposisi kearah pengembangan teori substantif. Menurut Miles dan

Huberman (1992:19) teknik analisis data dengan teknik analisis induktif

konseptualistik mencakup empat kegiatan bersamaan yaitu: (1) pengumpulan data,

(2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan (verifikasi).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum di

lapangan, selama di lapangan dan setelah pengumpulan data yaitu dalam proses

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara. Verifikasi dan

penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan

bagan alur berikut ini:

Reduksi data

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan
Huberman (1992:20)

Setelah seluruh data terkumpul, penelti mulai meninggalkan lapangan dan mulai

membaca dan menganalisis secara intensif. Analisis tersebut dilakukan setelah

pengumpulan data di lapangan, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut.
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Pertama yang harus dilakukan adaan semua data hasil wawancara, observasi

maupun dokumen yang berkitan dengan penelitian tentang manajemen sumber

daya manusia disusun sesuai urutan kegiatannya dan diberi nomor urut halaman

secara berkesinambungan.

Kedua penentuan system kategori koding. Semua data yang didapat dari lapangan

dikumpulkan dan dibaca kembali untuk diidentifikasi dan dikelompokkan dalam

berbagai kategori. Setiap kategori memiliki kode yang menggambarkan cakupan

makna topik misalnya perencanaan sumber daya manusia dengan kode PRSDM.

Kode tersebut digunkan untuk mengorganisasikan satuan data. Adapun satuan

data yang dimaksud adalah potongan-potongan hasil catatan lapangan berupa

kalimat satu alenia, urutan alenia. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan

pada teknik pengumpulan data, kelompok informan. Tabel pengkodean terlihat

pada gambar terlihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.3 Pengkodean

Teknik
Pengumpulan

Kode Sumber Data Kode

Wawancara
Observasi
Dokumentasi

W
O
D

Kepala Sekolah
Orang Tua Siswa
Yayasan
Tenaga Pendidik
Terapis
Psikolog
Komite Sekolah
Pengawas Sekolah

KS
OTS
Y
G
T
P
KM
PS

Sumber:  Sowiyah (2005 hal. 105)
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Keterangan penerapan kode dan cara membacanya: W KS PRSDM 10-10-2014

Teknik Pengumpulan Data

Kepala Sekolah/ informan

Subfokus dan pertanyaan

Tanggal

Sumber:  Sowiyah, (2005 hal.105)

Ketiga menyortir data dengan cara data hasil penelitian yang asli difotokopi dan

yang asli disimpan sebagai arsip dan hasil fotokopian dipotong dan

dikelompokkan berdasarkan satuannya cara ini disebut potong simpan.

Selanjutnya member label pada map dan nomor-momor kode dan kata dan

ungkapan yang sesuai. Untuk memudahkan pencarian data catatan lapangan asli

dibawah setiap map diberi notasi untuk memudahkan mencarinya.

Keempat merumuskan keterkaitan makna dari satuan data ntuk menarik

kesimpulan. Untuk memudahkan penarikan kesimpulan sebagai temuan-temuan

maka dibuat matrik dan bagan konteks.

Gambar 3.2 Langkah-langkah analisis data

Sumber:  Sowiyah, (2005)

Analisis secara induktif
konseptualistik

Temuan Sementara

Temuan akhir

Membandingkan dan
memadukan temuan

sementara

Membandingkan dan
memadukan fakta
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3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu

mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat dibuat

tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. Menurut Moleong, (2013:320) keempat kriteria tersebut adalah (1)

derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan (transferability), (3)

Ketergantungan (dependability) dan (4) kepastian (comfirmability).

Berdasarkan keempat pengujian di atas yang paling utama diuji adalah uji derajat

kepercayaan (credibility) yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan,

meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member

check dan analisis kasus negatif. Pengujian kridibilitas data menggunakan teknik

triangulasi, menurut Sugiyono, (2010:330) teknik triangulasi berarti peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan

data dari sumber yang sama yaitu teknik observasi partisipatif, wawancara

mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Triangulasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang ada.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi pengumpulan data, dilakukan dengan membandingkan data

yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui

observasi atau informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi

2. Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran

suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang informan kepada

informan lainnya
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3. Pengecekan anggota dengan cara menunjukkan data atau informasi

termasuk interprestasi penelitian, yang telah disusun dalam format catatan

lapangan. Catatan lapangan tersebut dikonfirmasi langsung dengan

informan lainnya yang dianggap perlu. Komentar dan tambahan informasi

tersebut dilakukan hanya terhadap informan yang diparkirakan oleh peneliti

sebagai saksi kunci

4. Diskusi dengan sejawat dilakukan terhadap orang yang menurut peneliti

memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan agar data dan informasi

yang telah dikumpulkan dapat didiskusikan dan dibahas untuk

menyempurnakan data penelitian. Diskusi dengan teman sejawat dilakukan

dengan rekan sejawat peneliti di SLB Insan Madani Metro antara lain S.Pd,

dewan guru Ibu Ria Susi Jumaida, S.Pd, Hj. Galih Raka Pertiwi, S.Pd dan

Arif Fredianto, S.Pd. Pengecekan dilakukan dengan untuk mendapatkan

komentar setuju atau tidak atau untuk melengkapi informasi yang perlu

untuk dilengkapi. Komentar atau tambahan informasi digunakan untuk

memperbaiki catatan yang telah dikumpulkan peneliti selama berada di

lapangan.

3.8 Tahapan Penelitian

3.8.1 Tahap pra lapangan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2014, pada tahap pra

lapangan memiliki tujuh tahapan antara lain:

1. Menyusun rencana penelitian manajemen sumber daya manusia SLB

Insan Madani Metro
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2. Memilih lapangan penelitian dengan cara mempelajari serta mendalami

fokus dan rumusan masalah penelitian

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

kepada Kepala SLB Insan Madani Metro

4. Menjajaki dan menilai lapangan dimana peneliti melakukan orentasi

lapangan, penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan

baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan

atau mengetahui dari orang lain dalam tentang situasi dan kondisi daerah

tempat penelitian dilakukan

5. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai pemberian

informasi situasi dan kondisi latar penelitian

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan meliputi alat tulis

dan alat perekam

7. Tahapan pralapangan diakhiri dengan seminar proposal tesis yang

dilaksanakan pada bulan September 2014

3.8.2 Tahap pekerjaan lapangan dilaksanakan pada bulan September-November

2014, tahap ini dibagi dalam tiga bagian, antara lain:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Peneliti menggunakan latar penelitian pada SLB Insan Madani Metro

untuk mempermudah karena telah paham dan lebih mudah ketika

mempersiapkan diri.

2. Memasuki lapangan
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Peneliti mengawali dengan membuat permohonan izin melakukan

pengumpulan data atau melengkapi informan umum yang diperoleh pada

awal observasi

3. Berperan serta dalam pengumpulan data, meliputi melihat batasan studi,

mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan dan

meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan dengan

analisis di lapangan.

3.8.3 Tahap analisa data, dilaksanakan pada bulan Desember 2014-Januari 2015

meliputi pengumpulan data 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. Temuan dipaparkan secara naratif, matrik dan diagram

konteks. Pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dan saran

3.8.4 Tahap pelaporan hasil penelitian, tahap terakhir adalah membuat laporan

penelitian, pembuatan laporan penelitian termasuk hasil kaji ulang 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 di Universitas Lampung.

Tahap akhir seminar hasil penelitian seta ujian tesis pada bulan Februari

2015.


