
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang  individu secara 

utuh (holistic) tanpa mengisolasikan individu dan organisasi dalam variable  tetapi 

memandangnya sebagai bagian dari satu keutuhan.
1
 Penelitian kualitatif sering pula 

disebut  metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.
2
 

 Secara umum, penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip deskriptif 

analitik/analisis deskriptif. Analisis deskriptif di pahami sebagai suatu bentuk analisis 

yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. 

Dikataakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa 

pelaksanaan implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan faktor-faktor  yang 

mendorong dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi 

                                                           
1
 Loexy J.Moleng, Metode Penelitian Kualitatif,(Bangung : Remaja Rosda karya, 2000), h.3. 
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 Nana Sujana,dkk, Penelitian dan Penilaian  Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru 
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tersebut.data yang dikumpulkan mula-mula di susun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa.
3
 

Berdasar jenis penelitian surve yang di pakai, maka fokus penelitian yang dijadikan 

sasaran  adalah memahami proses penyelenggaraan Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran  dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di 

MTs Darul Amanah Kalianda.Lampung Selatan. Sasaran yang hendak dicapai adalah 

memaknai proses pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran tersebut. Oleh karena itu metode yang dianggap cocok adalah 

pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif ini diharapkan di poeroleh 

pemahaman yang mendalam mengenai fakta yang relevan dalam penelitian. 

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki teknik untuk mendekati suatu obyek 

penelitian. Karena penentuan pendekatan yang di ambil akan memberikan petunjuk 

yang jelas bagi rencana penelitian yang akan di lakukan. Menurut Moleng, “ 

penelitian  Kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfatkan metode kualitatif 

analitis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan 

teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk 

menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian 

disepakati oleh obyek penelitian”.
4
  

                                                           
3
  Winarno Surachmad, Metode Penelitian, ( Bandung : Tartsito, 1990),h.40 

4
 Moleong, I.J.,Ibid , h.4 
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 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan dan 

manajemen pendidikan, antara lain manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Metode ini 

diterapkan untuk melihat dan memahami obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan sebagainya) berdasarkan fakta yang tampil apa adanya (paradigma 

natiral).
5
  

B. Sumber Data 

Sumber  data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis  data yang 

dikumpulkan. Maka berdasarkan hasil tersebut, sumber data dalam penelitian ini 

adalah 

1. Sumber data primer, adalah data yang di peroleh dari sumber data pertama 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan 

observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden 

tidak ditentukan sebelumnya, sebab apabila telah diperoleh informasi yang 

maksimal, maka tujuan menelaah sudah repenuhi , oleh karena itu konsep 

sample dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan  bagaimana 

memilih responden dan situasi  sosial tertentu yang dapat memberikan 

informasi  yang mantap dan terpercaya mengenai fokus penelitian. 

                                                           
5
 Noneng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesaresan, 2000), h.147 
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Untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan masalah penelitian, 

maka peneliti mendatangi lokasi penelitian dan memperoleh data dari 

responden yang meliputi : (1) Kepala MTs Darul Amanah dan Waka 

Kurikulum. (2) Guru. 

2. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak 

langsung,  biasanya berupa data dokumentasi dan arsi-arsip penting. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah : (1) Buku-buku yang 

relevan dengan judul penelitian. (2) dokumen-dokumen resmi yang tertulis 

tentang kondisi obyektif di MTs Darul Amanah, Kalianda Lampung 

Selatan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Sumber 

data tersebut nantinya  akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan 

kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku , majalah ilmiah, arsip dan 

dokumen pribadi. Tempat dan peristiwa, dimana peneliti memperoleh data 

antara lain meliputi proses pengambilan keputusan, rencana pembelajaran, 

proses pembelajaran  dan evaluasi pembelajaran.  

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Darul Amanah, Kalianda Lampung 

Selatan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan  pada Tahun 2015. Pemilihan lokasi 

penelitian secara purposive (sengaja). Selain itu diambilnya madrasah ini didasarkan 

pada pra survey bahwa madrasah ini dapat menyerap dengan baik sistem baru yang 

ditawarkan dalam implemeentasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 
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Mutu Pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan , sehingga dapat 

digali data yang lebih banyak dan sesuai dengan tema dan subtansi penelitian 

C. Teknik Peengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai metode. 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan  dengan cara  yaitu wawancara bebas dan bersetruktur, observasi, 

dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut di pergunakan untuk memperoleh data dan 

informasi yang saling menunjang dengan melengkapi tentang kepala madrasah, guru 

dan jajaranya dalam pelaksanaan implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran dalam upayaa meningkatkan mutu pendidikan di 

MTs Darul Amanah Kalianda, Lampung Selatan. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, sebagaimana di kemukakan Matthew B. Milles dan A.Michael Hubbermen 

yang membagi menjadi tiga alur kegiatan. 

1. Reduksi data. 

Yaitu suatu proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan 

pengabstraksikan, dan tranmasi data mentah yang berasal dari catatan-

catatan atau rekaman dilapangan. 



 
 

 
 

73 

2. Penyajian data 

Yaitu penyususnan data informasi sehingga memungkinkan  adanya 

penarikan kesimpulan. 

3. Verivikasi data. 

Yaitu menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interprestasi dan 

penyajian data yang dilakukan sebelumnya . kegiatan analisis data 

pengumpulan data melalui tiga jalur  tersebut berjalan interaktif dan 

siklus.
6
 

Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam bentuk gambar : 

Gambar : 2 

Teknis analisis data 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Miles, Huberman dan Mattew, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan (Jakarta : UI Press, 

1984), h.32. 
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Dalam upaya melihat tingkat ketercapaian hasil penelitian di gunakan 

beberapa cara, yaitu dengan kredebilitas, transferabilitas, dan konfermabilitas. 

Kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden . agar 

kredebilitas terpenuhi, maka  harus dilakukan dengan perpanjangan waktu, 

mengadakan trianguisasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang telah di peroleh 

kepada pihak-pihak lain, mendiskusikan dengan teman sepropesi, mengunakan alat 

bantu, yaitu memberikan pertanyaan ulang kepada sejumlah responden untuk 

memberikan pendapatnya tentang data yang dikumpulkan.  
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Transferabilitas merupakan hasil penelitian kualitatif yang dapat digunakan 

dalam kasus dan situasi lain . konfirmabilitas di peroleh bila suatu hasil penelitian 

dapat memberikan hasil yang sama jika penelitian tersebut diulangi oleh pihak lain. 

Secara teknis untuk memberikan keabsahan data, dilakukan dengan cara yang di 

gunakan dalam menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran adalah 

memperpanjang masa penelitian , pengamatan terus menerus, triangulasi sumber data 

maupun triangulasi teknik pengumpulan data, serta membicarakan dengan orang lain.  

Dalam penelitian kuantitatif aspek proses lebih ditekankan daripada hanya 

sekedar hasil. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian kegiatan utama 

yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. Sedangkan analisisnya mengunakan 

analisis interaktif dari ketiga komponen utama  tersebut. 

 Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus , bersamaan 

dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan 

yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu : reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), atau biasa dikenal dengan model 

analisis interaktif (interactive model of analysis)
7
 

 

                                                           
7
  Ibid, h.22. 




