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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yaitu metode 

untuk menemukan data secara spesifik dan realitas. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: Individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat
1
  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif didalam menjalankan penelitian. 

Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian  yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena,  peristiwa, aktivitas  sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual  maupun  kelompok.
2
 

Penelitian ini penulis ingin menggambarkan Kontribusi Alumni terhadap 

Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar. 

 

 

 

                                                             
1
Sumadi S. Metodelogi Penelitian (Yogyakarta, Raja Grafinfo, 2003) h. 75. 

2
Raco,  Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 2008. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian.
3
. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan ketua 

ikatan alumni di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten Banjar. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah variable atau apa yang menjadi titik penelitian suatu 

penelitian.
4
 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kontribusi alumni terhadap 

pengelolaan pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar  

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data 

yang disajikan dalam bentuk kata variable bukan dalam bentuk angka.
5
 Termasuk 

data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian. Agar data 

yang diperoleh sesuai dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya, maka diperlukan 

pengecekan keabsahan data. Menurut Emzir “penelitian kualitatif dinyatakan abash 

                                                             
3
Lexy J, Moelong. Metodelogi Penelitian Kualitatif  (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 

2007),  h.132. 

4
Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Media 

Publishing. 2015. 

5
Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h.2.  
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apabila memiliki derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability)”
6
. 

1. Data Pokok 

  Data pokok yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

pertamanya.
7
 Adapun yang menjadi data pokok dalam penelitian ini meliputi 

kontribusi alumni terhadap pengelolaan pendidikan (MAS) Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar 

2. Data Penunjang 

Data penunjang yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.
8
 Data penunjang dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sejarah singkat Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar 

b. Visi dan misi Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten Banjar 

c. Profil lembaga Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.
9
 

Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 

                                                             
6
Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012)  h.79. 

7
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987) h.93  

8
Ibid, h.94  

9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 129. 
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1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.
10

 Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah dan ketua ikatan alumni di Madrasah Aliyah Swasta 

(MAS) Manbaul Ulum Kabupaten Banjar. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen.
11

 Dalam penelitian ini  merupakan sumber data 

sekunder adalah guru dan siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang akan 

peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

1.  Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

wawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
12

 Wawancara 

dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga 

diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara ini diperoleh langsung dari 

                                                             
10

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987) h.93. 

11
Ibid, h.94.  

12
Lexy J, Moelong. Metodelogi Penelitian Kualitatif  (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 

2007) h.186. 
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subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 

langsung dengan pokok permasalahan. 

2.   Observasi 

Menurut Burhan observasi adalah “kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya.”
13

 Melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti 

akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban 

antara peneliti dengan subjek penelitian. 

3.    Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Tabel I Matrik Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

NO Data Sumber Data TPD 

 1. Data Pokok 

 

a. Kontribusi Alumni 

terhadap Pengelolaan 

Pendidikan Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) 

Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar 

 

 

Kepala sekolah dan 

Ketua Ikatan Alumni 

 

 

 

 

 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

dokumentasi 

                                                             
13

Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 

lainnya. (Jakarta Putra Grafika, 2007) h. 115. 
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 2. Data Penunjang: 

 

a. Sejarah singkat Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) 

Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar 

b. Visi dan misi Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) 

Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar 

c. Profil lembaga Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) 

Manbaul Ulum Kabupaten 

Banjar 

d. Profil Ikatan Alumni 

Madrasah Aliyah Swasta 

(MAS) Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar 

 

Kepala sekolah dan 

Ketua Ikatan Alumni 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

dokumentasi 

    

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul dari hasil penelitian di olah dengan teknik sebagai 

berikut: 

a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan data sebanyak- banyaknya sesuai dengan 

keperluan dalam penelitian. 

b. Pengeditan data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali data-data yang 

telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data yang diperlukan. 

c. Klarifikasi data, yaitu pengelompokan data dari hasil jawaban responden 

kemudian yang kemudian data tersebut ditulis dalam bentuk uraian deskriptif. 
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d. Interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran seperlunya 

terhadap data-data yang kurang jelas sehingga mudah untuk dimengerti dan 

dipahami. 

2. Analisis Data 

 Data di olah kemudian diuraikan dalam penyajian data, maka langkah 

selanjutnya penulis melakukan analisis data. Melalui analisis ini penulis menulis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan kejadian 

sesungguhnya dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga terlihat manajemen alumni 

dan kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan. Kemudian dalam penarikan 

kesimpulan menggunakan metode deskriptif, dengan menggambarkan suatu data 

yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Adapun langkah-langkah analisis 

kualitatif diantaranya: 

a. Reduksi data, yakni memilih hal-hal pokok terkait dengan fokus penelitian. 

b. Display data, yakni menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan bagan, 

agar mudah terbaca dan dipahami. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

c. Membuat proposal penelitian. 
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d. Mengajukan proposal penelitian kepada biro skripsi Fakultas tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal penelitian. 

b. Mohon surat perintah riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data. 

c. Menyiapkan surat perintah riset kepada pihak-pihak terkait.  

d. Menyiapkan instrumen pengumpulan data.   

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi pihak sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum 

Kabupaten Banjar guna menyampaikan adanya penelitian. 

b. Menghubungi responden dan informan untuk memperoleh data. 

c. Mengumpulkan seluruh data, sekaligus mengolah dan menganalisis data 

tersebut. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menulis laporan penelitian dalam bentu skripsi yang utuh. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan setujui. 

c. Di ujikan pada munaqasah skripsi 
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