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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) di lembaga pendidikan Islam (madrasah). Data dikumpulkan dari 
latar yang alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan 
terhadap data tersebut hanya dapat dilakuakan apabila diperoleh kedalaman atas 
fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis sekaligus 
mengsintesakan data secara menyeluruh dan utuh mengenai pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan islam. Selain itu, penelitian 
ini diharapkan pula dapat membangun suatu konsep baru secara induktif dari 
abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan tentang pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) dilembaga pendidikan Islam berdasarkan temuan makna dalam 
latar yang alami. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu (1) Berlangsung 
dalam latar alamiah, (2) Penelitian sendiri adalah instrumen atau alat pengumpul 
data yang utama, (3) Analisis datanya dilakukan secara induktif.1 Penelitian ini 
memandang bahwa obyek penyelidikan, baik organisasi maupun individu, 
merupakan suatu kesungguhan yang integral dalam konteks penelitian ini. 

                                                             1Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualintatif, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 
hal. 3. 
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Organisasi yang dimaksud adalah lembaga pendidikan islam yakni Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) di tiga tempat, yaitu di Cinta Mulya, Sidoharjo, dan 
Sukadamai. Sedangkan individu yang dimaksud adalah para pelaku 
pengembangan SDM yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut, 
sekaligus sebagai informan inti atau orang kunci (key person) untuk pengambilan 
data penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus seperti dijelaskan 
oleh Bogdan dan Biglen bahwa:  

When researchers study two or more subjects, settings, or depositories 
of date they are usually doing what we call multi-case studies. Multi-case 
studies take a variety of forms. Some start as a single case only to have the 
original work serve as the first in series of studies or as the pilot for a multi- 
case study. Other studies are primarity single case studies but include less 
intense, less extensive observations at other sites of the purpose of addressing 
the question of generalizability. Other researchers do comparative case 
studies. Two or more case studies are done and then commpared and 
contrasted.2 

 
Dari kutipan tersebut, dapat dipahami, bahwa karakteristik utama studi 

multi kasus apabila peneliti meneliti dua atau lebih subjek, latar atau tempat 
penyimpanan data. Rancangan studi multi kasus dilakukan sebagai upaya 
pertanggungjawaban ilmiah berkenaan dengan kaitan logis antara fokus 
penelitian, pengumpulan data yang relevan dan analisis data hasil penelitian. 

Kasus yang diteliti adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) di lembaga pendidikan islam yang memiliki latar berbeda, meskipun 
sama-sama pendidikan islam tingkat Madrasah Tsanawiyah, yakni MTs Mathla’ul 

                                                             2Bogdar, R.C., & S. K. Biklen, Quality Research For Education, (Allin and Bacon: 
1998), hal. 62 
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Anwar Islamiyah Cinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, MTs Al- 
Ishlah Sukadamai  Natar. Dari ketiga lokasi tersebut berstatus swasta di bawah 
naungan yayasan pendidikan. Ketiga lembaga tersebut memiliki sarana dan 
fasilitas yang cukup memadai, termasuk tenaga sumber daya manusia (SDM) 
sebagai pengelola. 

Memperhatikan keberadaan masing-masing lembaga pendidikan islam 
tersebut diatas, kasus dan karakteristik ketiganya berbeda-beda, baik dari segi 
tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut maupun penyelenggaranya, maka 
penelitian ini dirasa cocok untuk menggunakan rancangan studi multi kasus (multi 
case study). Penerapan rancangan studi multi kasus di mulai dari kasus tunggal 
(sebagai kasus pertama) terlebih dahulu, kemudian dilanjut pada kasus kedua dan 
ketiga. 

Karena rancangan penelitian ini adalah studi kasus, maka langkah-langkah 
yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Melakukan 
pengumpulan data pada kasus pertama yaitu di MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah 
Cinta Mulya. (2) Melakukan pengamatan pada kasus kedua, yaitu, MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo. (3) Penelitian dilanjutkan pada kasus ketiga yaitu MTs Al- 
Ishlah Sukadamai  Natar. 

Setelah mendapatkan temuan secara konseptual dari ketiga lembaga 
tersebut, selanjutnya dilakukan analisis komparasi dan pengembangan konseptual, 
untuk mendapat abstraksi tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) di 
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tiga lembaga pendidikan Islam tersebut. Dalam hal ini dilakukan analisis 
termodifikasi sebagai suatu cara mengembangkan teori dan mengujinya.3 
 

B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek tiga lembaga 

pedidikan islam (madrasah) tingkat Tsanawiyah di Lampung Selatan, yaitu di 
MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadiin 
Sidoharjo, MTs Al- Ishlah Sukadamai  Natar. Ketiga lokasi ini dipilih dengan 
mempertimbangkan beberapa alasan, yang antara lain: 1). Madrasah ini berada 
di Pinggir Kabupaten Lampung Selatan, yang menurut banyak orang dianggap 
sangat representatif untuk diteliti, karena dengan keberadaanya didekat dengan 
kota ternyata memiliki keunggulan dan kemungkinan besar bisa diangkat untuk 
dijadikan sebagai teori baru supaya bisa diadopsi oleh lembaga lain. 2). 
Madrasah ini memiliki berbagai keunggulan dengan bukti telah beberapa kali 
meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik di tingkat lokal, 
regional, maupun nasional. 3) Madrasah ini sering dikunjungi oleh berbagai 
pihak, termasuk para pejabat, pemimpin lembaga pendidikan, rombongan para 
pendidik dan peserta didik dari berbagai lembaga lain,. 4). Madrasah ini telah 
memiliki fasilitas yang cukup memadai, termasuk tenaga sumber daya 
manusianya dan sekaligus menerapkan kurikulum agama plus umum yang 
seimbang. 5). Peminat yang masuk ke lembaga ini terdiri dari semua golongan 
mulai dari golongan ekonomi rendah sampai ekonomi menengah ke atas 
melalui seleksi. 

                                                             
3Ibid.,hal. 65 
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C. Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam 

pengumpulan data. Keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci adalah karena 
sifatnya yang responsive dan adaptable. Peneliti sebagai instrumen akan dapat 
menekankan pada keutuhan (holistic emphasis), mengembangkan dasar 
pengetahuan (knowledge based expantion), kesegaran memproses (processual 
immediaci), dan mempunyai kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas 
(opportunity for clarification and summarization), serta dapat memanfaatkan 
kesempatan untuk menyelidiki respon yang istimewa atau ganjil atau khas 
(explore a typical or idiosyncratic responses). 

Subjek penelitian ini adalah manusia dengan segala pikiran, perasaannya 
serta sadar akan kehadiaran peneliti. Karena itu, peneliti beradaptasi dan 
menyesuaikan diri serta “berguru” pada mereka. Kehadiran dan keterlibatan 
peneliti di lapangan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek tidak dapat 
digantikan oleh alat lain (non-human), sebab hanya penelitilah yang dapat 
mengkonfirmasikan dan mengadakan pengecekan anggota (member checks). 
Selain itu melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan dapat diketahui 
adanya informasi tambahan dari informan berdasarkan cara pandang, prestasi, 
pengalaman, keahlian, dan kedudukannya. 

 
D. Informan (Subyek Penelitian). 

Dalam rangka pencarian data, terlebih dahulu harus ditentukan informan 
atau subjek penelitianya. Informan dalam penelitian ini adalah data atau seorang 
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yang memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan persoalan 
yang akan dicari oleh peneliti dalam penelitian ini. Untuk mempermudah 
memperoleh informasi, maka peneliti mencari informan yang representatif.  

Sebagaimana Spradley,4 memberi kriteria awal untuk mendekati informan 
diantaranya; (1) Subjek yang cukup lama dan intensif menyatu dengan medan  
aktivitas yang menjadi sasaran peneliti; (2) Subjek yang masih aktif terlibat 
dilingkungan aktivitasyang menjadi sasaran peneliti, (3) Subjek yang masih 
banyak mempunyai waktu untuk dimintai keterangan atau informasi oleh peneliti; 
(4) Subjek yang tidak mengkemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi 
yang sebenarnya, dan (5) Subjek yang tergolong asing bagi peneliti. 

Adapun yang akan dijadikan sebagai informan atau subjek penelitian 
dalam kontek ini antara lain adalah; kepala/wakil kepala madrasah, para guru, 
para keryawan. 

 
E. Prosedur Pengumpulan Data. 

Secara garis besar, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 
dapat dibedakan menjadi dua kategori: teknik yang bersifat interaktif melalui 
wawancara serta pengamatan dan teknik yang bersifat non interaktif dengan 
dokumentasi. Oleh karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka cara 
pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1) Wawancara mendalam 
(depth interview); (2) Observasi; dan (3) Dokumentasi. Instrumen utama peneliti 

                                                             
4J. P. Sparadley, Ethnograpic Interview, (New Yor: Holt, Rinehart and Winston, 1980), 

hal. 234 
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ini adalah peneliti dengan dibantu alat bantu tape recorder, alat kamera, pedoman 
wawancara, dan alat-alat lain yang diperlukan secara insendental.  

 
F. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan 
mengumpulkan transkip wawancara, cacatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal 
lain. Untuk memperdalam pemahaman tentang fokus penelitian, diperoleh dari 
hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan 
penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif analitik, yang menekankan 
pada pemaknaan kekhususan suatu kasus, bukan keumumannya (nomotik). 

Mengingat penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus, maka 
dalam menganalisis data dilakukan dua tahap, yaitu: (1) Analisis data kasus 
individu (individual case), dan (2) Analisis data lintas kasus (cross case 
analisys).5 

1. Analisis Data Kasus Individu. 
Analisis data kasus individu dilakukan pada masing-masing objek 

yaitu; MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo, dan MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar. Dalam 
menganalisis, peneliti melakukan interprestasi terhadap data yang berupa 
kata-kata, sehingga diperoleh makna (meaning), karena itu analisis 
dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data, serta setelah 
data terkumpul. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga 

                                                             5Robert K. Yin, Studi kasus Desegain dan Metode, Terjemahan Djauzi Muzakkir (Jakarta: 
PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 134-147.  
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alur kegiatan yang terjaid secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).6 

2. Analisis Data Lintas Kasus 
Analisis data lintas kasus dimaksudkan sebagai proses 

membandingkan temuan dari masing-masing kasus. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam analisis lintas kasus ini meliputi: (1) Menggunakan 
pendekatan induktif konseptualistik yang dilakukan dengan 
membandingkan dan memadukan masing-masing kasus individu, (2) 
Hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau 
proporsisi lintas kasus, (3) Mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta 
yang menjadi acuan, (4) Merekontruksi ulang proposisi-proposisi sesuai 
fakta dari masing-masing kasus individu, dan (5) Mengulangi proses ini 
sesuai keperluan, sampai batas kejenuhan. 

 
G. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan usaha untuk 
meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data ini, 
pada dasarnya dapat digunakan untuk nenyangga balik terhadap tuduhan akan 
ketidak-ilmiahan penelitian kualitatif.7 Untuk menjaga keabsahan data dalam 
Nenelitian ini menggunakan empat kritaria sebagai mana disarankan Nasution, 
yaitu; (1) kredibilitas atau derajat kepercayaan. Untuk bisa mencapai data ini 
                                                             

6M.B Milis dan Hubermas, Qualitatife Data Analysis A Sourcer Book Of New Method 
(Bevery Hill: Sage Publication, 1984). 7Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualintatif (Bandung: Remaja Karya, 1996), 
hal.170 
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digunakan beberapa teknik yaitu; teknik triangulasi sumber, pengecekan anggota, 
berpanjangan kehadiran peneliti, diskusi teman sejawat, pengamatan secara terus-
menerus, pengecekan kecukupan bahan referensi;8 (2) Transferabilitas atau 
keteralihan. Peneliti mengupayakan dengan membuat laporan hasil penelitian 
secara teliti, cermat dan rinci yang menggambarkan konteks tempat 
diselenggarakan penelitian. Serta cara peneliti dalam mencapai hasil penelitian ini 
dengan tetap mengacu pada fokus penelitian; (3) Dependibilitas atau 
kebergantungan. Kontek ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penelitian 
dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama 
bila menggunakan metode yang sama. Adanya pengecekan atau penilaian 
ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasi data secara konstan (ajeg). 
Konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian menyebabkan memiliki 
dependabilitas tinggi yang dapat dipercaya hasilnya; (4) Konfirmabilitas atau 
kepastian. Untuk memeriksa dependabilitas dan konfirmabilitas data ini, peneliti 
melalui suatu cara yang disebut “audittrail” sebagai suatu usaha yang lazim 
dilakukan seorang akuntan pemeriksa keuangan. Dalam konteks penelitian 
kualitatif “audit trail” dilakukan oleh orang yang ahli dalam penelitian dan 
penelitian tesis atau disertasi yang dilakukan pembimbing atau promotor. 
Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti akan mengajukan laporan hasil penelitian 
ini kepada promotor dan ko-promotor sebagai pembimbing untuk selanjutnya 
diadakan audibilitas terhadap hasil penelitian ini.9 
                                                             

8Y.S. Lincoln & E.G. Guba, Naturalistic Incuary (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), 
hal. 305-374. 9Nasution. Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif, (Bandung: Tarsito:1988), hal.108-
112. 




