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BAB III

METODE PENELITIAN


Pendekatan  dan Jenis Penelitian
Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini merupakan cara yang tepat untuk mengungkapkan dan memaknai berbagai kegiatan dalam penerapan Manajemen pendidikandi Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an, Pondok Pesantren Darul A’mal yang keduanya berlokasi di Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dianalisis secara induktif dimana berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus dan konkret.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menuangkan data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif. “Penelitian kualitatif ini untuk mengungkapkan suatu gambaran akan realitas dan fakta sosial yang didukung oleh data empirik untuk menguatkan kebenarannya”. Dalam penelitian kualitatif, realitas kehidupan secara menyeluruh adalah merupakan setting alami atau wajar yang tidak dapat dipahami secara terpisah, karena sesungguhnya tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Karena tingkah laku dan kata-kata peneliti berpotensi mempengaruhi orang-orang yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara wajar sehingga diperoleh pemahaman yang relatif utuh dan obyektif. Pertimbangan utama dalam menentukan subyek penelitian ini adalah kesesuaian antara sumber informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, maka subyek dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an, Pondok Pesantren Darul A’mal, dan Pondok Pesantren Al Fatah.
Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, dipergunakan berbagai macam metode, yaitu sebagai berikut:
Wawancara (Interview)
Wawancara (Interview) adalah "suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri".	Kartini Kartono, Pengaruh Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 171. Dalam arti lain bahwa interview adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan tanya jawab dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik, interview sama dengan bincang-bincang yang dilakukan dalam rangka menggali informasi secara akurat untuk dijadikan bahan analisis terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian.
Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Bila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:
	Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.

Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara di mana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interviewer.
Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Cholid Narbuko dan Abu Ahamad, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 83-85.
Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan jenis interview bebas terpimpin, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa "dalam interview bebas terpimpin penginterview menyiapkan kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan itu  diajukan sama sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer dan tidak ada campur tangan pihak lain". Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1991, hlm. 206
Wawancara dilakukan secara mendalam baik dilakukan dalam keadaan formal maupun informal yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Bentuk percakapan formal menggunakan lembaran-lembaran yang sudah berisi garis pokok dalam pembicaraan. Wawancara secara informal mengandung unsur spontanitas, kesantaian dan tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penilitian ini adalah wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menetapkan sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan informasi yang bukan baku atau tunggal namun secara umum tentang kualitas pengelolaan pengembangan Pendidikan Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, Pondok Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sehingga diperoleh informasi untuk menyusun pertanyaan lebih rinci yang akan dituangkan dalam menyusun wawancara terstruktur.
Observasi atau Pengamatan
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkret dari kondisi di lapangan. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena yang diselidiki.
Dalam penelitian naturalistik, metode pengamatan berperan serta sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan setting yang dikehendaki. Menurut Moleong, pengamatan berperan serta dalam mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada interaksi sosial, kedisiplinan Spradley, membagi jenis pengamatan menjadi 4 yaitu: pertama, pengamatan dengan pengamatan nihil, kedua, pengamatan dengan partisipasi pasif, ketiga pengamatan dengan partisipasi aktif. Sesuai dengan data yang akan dihimpun, maka penelitian menggunakan pengamatan partisipasi sedang dan aktif.
Sedangkan bentuk pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) Pengamatan deskripsi dengan tujuan memperoleh gambaran secara umum tentang fungsi majemen Pendidikan Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung dan Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, (2) pengamatan secara terfokus, yaitu mengamati pelaksanaan pengelolaan kualitas layanan, produk dan proses pengembangan pendidikan Pesantren Roudlotul Qur’an dan Pesantren Darul A’mal, dan (3) pengamatan selektif, dimaksudkan untuk mengamati secara intensif pelaksanaan pengembangan fungsi manajemen pendidikan Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dengan penekanan pelaksanaan program.
Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan  sebagainya. 
Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan objektif di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, Pondok Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seperti:
	Sejarah berdirinya

Keadaan peserta didik 
Keadaan guru
Keadaan aktivitas belajar mengajar
Keadaan sarana dan prasarana
Prestasi belajar peserta didik
Dokumentasi yang dimaksudkan adalah berupa arsip-arsip, surat kabar, majalah, jurnal, buku dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Menurut Kartodirejo, agar terjamin akurasi data yang diperoleh dari dokumentasi ini, dilakukan tiga telaah, yaitu: pertama, keaslian dokumen, kedua, kebenaran isi dokumen, Ketiga relevansi relevansi isi dokumen dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi “Uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability, dan confirmability (obyektivitas)”.	 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,  Cet. 8, (Jakarta: Reneka Cipta, 2010), hlm.270 Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
Uji Kredibilitas
Pengujian keabsahan data melalui uji kredibilitas (validitas internal), yaitu dengan melakukan kegiatan diskusi dengan teman sejawat untuk membicarakan dan melihat kelemahan serta kekurangan-kekurangan dari hasil penelitian, atau dapat juga dilakukan dengan triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan informasi dari beberapa sumber yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan peran serta. Pengecekan anggota (membercheck) adalah untuk meminta beberapa informan memeriksa kembali transkip wawancara dan data lain yang telah disusun oleh peneliti. Kredibilitas digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca yang kritis maupun objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan secara operasional, agar memperoleh data yang dan kredibel, diterapkan beberapa teknik pencapaian kredibilitas data. Maka dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, peneliti melakukan empat teknik uji kredibilitas data yaitu dengan cara: (a) mengadakan observasi secara tekun sehingga lebih memahami fenomena dan peristiwa, (b) mengadakan triangulasi teknik, (c) mengadakan pengecekan anggota (member check) dengan meminta informan untuk memeriksa kembali data sehingga terdapat persamaan persepsi, dan (d) melakukan diskusi teman sejawat.
Uji keabsahan data melalui triangulasi, hal ini dilakukan  untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian, karenanya diperlukan pengecekan kesahihannya, yaitu dengan cara menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah mengecek kebenaran data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.	 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,... h.274 
Triangulasi teknik dalam praktek member chek dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan data dengan transkrip wawancara dan catatan lapangan kepada informan untuk mendapat tanggapan, komentar, sanggahan dan informasi tambahan atas kebenarannya. Dalam member check ini tidak diberlakukan pada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap peneliti sebagai informan kunci.
Sedangkan diskusi teman sejawat (reviewing) juga dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh di kancah penelitian dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan tema penelitian dan memahami pendekatan metode penelitian kualitatif.
Keteralihan (transferabilitas)
Keteralihan atau transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan seberapa jauh hasil penelitian dapat diaplikasikan atau digunakan pada situasi-situasi lain. Transferabilitas dapat dipenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil konteks penelitian. Bila hal ini dapat dipenuhi maka hasil penelitian dapat ditransfer dalam situasi dan konteks yang serasi.
Dependabilitas dan konfirmabilitas 
Dependabilitas menurut istilah konvensional disebut reliabilitas. Dalam penelitian naturalistik, alat utama penelitian adalah peneliti sendiri. Agar peneliti dapat memenuhi syarat realibilitas adalah menyatukan dependabilitas dengan konfirmabilitas. Konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang ditunjukkan oleh keterlaksanaannya proses alur pemeriksaan atau audit trail. Trail diartikan jejak yang dapat dilacak atau ditelusuri. Audit artinya pemeriksaan terhadap ketelitian yang dilakukan sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu adalah benar demikian adanya.
Ketercapaian uji korfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta pembimbing untuk memeriksa proses penelitian, taraf kebenaran data, serta tafsirannya. Untuk kepentingan ini peneliti memberikan bahan seperti data mentah, hasil analisis data, dan catatan mengenai proses yang dilakukan.
Berdasarkan hal tersebut, maka digunakan instrumen penelitian sebagai bagian dari proses penelitian secara keseluruhan. Instrumen penelitian yang utama adalah diri peneliti sendiri. Hal ini mengingat instrumen penelitian kualitatif  tidak seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.
Mengingat keabsahan data dalam penelitian ilmiah merupakan faktor penting, sehingga data juga diperiksa sebelum analisis dilakukan. Derajat kepercayaan dibuktikan dengan dimilikinya kredibilitas temuan beserta interpretasinya. Hal ini dicapai dengan jalan mengusahakan agar temuan penafsirannya sesuai dengan hal yang sebenamya, dan mengusahakan agar temuan penelitian disetujui oleh subjek penelitian. Untuk itu derajat kepercayaan dalam penelitian ini diusahakan dengan melakukan pengecekan silang terhadap keabsahan data, terjun langsung di lapangan, ketekunan pengamatan, pengujiannya dengan triangulasi.
Teknik Analisis Data 
Menurut Miles dan Huberman, dalam pengumpulan data yang terekam melalui berbagai macam cara, baik wawancara, intisari dokumen, rekaman atau observasi lainnya dengan diproses lebih lanjut dalam bentuk catatan ketikan atau suntingan. Huberman menggambarkan model analisis data yang telah ada yaitu model aliran yang terdiri dari waktu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan atau pengurangan, penyederhanaan, dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah menyampaikan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan sistematik, penuh kepedulian, kreativitas dan usaha tanpa henti sampai berhasil menarik kesimpulan dan pemaknaan-pemaknaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
Pengumpulan
Penyajian Data
Kesimpulan-kesimpulan Penarikan/Verifikasi
Reduksi Data 





Gambar: 2
Analisis Model Interaktif
Dari gambar di atas, komponen-komponen analisis data dengan model interaktif tersebut dapat dijelaskan, yaitu; reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian dirangkum mengenai hal-hal yang pokok atau penting yang berkenaan dengan inti atau fokus penelitian yakni mengenai manajemen pendidikan di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, Pondok Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung.
Adapun display data, yaitu menampilkan susunan yang lebih sistematis dari rangkuman pada reduksi data. Setelah display data dapat terlihat dengan jelas dan tersusun secara sistematis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sehingga data yang terkumpul mempunyai makna tertentu mengenai manajemen pendidikan di Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, Pondok Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung, dan Pondok Pesantren Al Fatah di Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, termasuk kelemahan dan kelebihan yang ada di pondok-pondok pesantren tersebut.
Untuk lebih memantapkan kesimpulan, maka dilakukan verifikasi dengan member chek maupun triangulasi dimana antara peneliti dan informan “keys person” mengadakan pertemuan untuk mengecek keabsahan kesimpulan tersebut. Oleh karena itu, proses verifikasi kesimpulan ini berlangsung selama dan sesudah data dikumpulkan.
Analisis data dengan model interaktif dilakukan sesudah pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan kalimat-kalimat, gambar-gambar dan sebagainya. Semua itu diatur sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan data yang telah dukumpulkan dan siap diadakan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan secara terus menerus, bahkan setelah selesai penyajian data namun masih dilakukan penelitian penyajian datanya. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar data yang disajikan betul-betul valid. Validasi data demikian dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu untuk mengetahui kebenaran suatu data, maka perlu dilakukan pengecekkan atau perbandingan dengan pertemuan antara peneliti dengan informan kunci.


