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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan 

menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan mengambil 

kesimpulan menggunakan metode deduktif.  

Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lain.1 Sedangkan menurut pendapat lain yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala Madrasah Tsanawiyah 

Inayatul Marzuki Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar.  

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi kepala 

madrasah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat di Madrasah 

Tsanawiyah Inayatul Marzuki Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

                                                 
1
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 4   
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Data yang akan di gali dalam penelitian ini dua  macam, yaitu data pokok 

dan data penunjang. Adapun data pokok yang digali adalah: 

a. Data Pokok 

1) Data tentang strategi kepala madrasah dalam pelaksanaan 

hubungan sekolah dengan masyarakat di Madrasah Tsanawiyah 

Inayatul Marzuki. 

2) Data tentang bentuk-bentuk dan teknik yang digunakan kepala 

madrasah dalam strategi pelaksanaan hubungan sekolah dengan 

masyrakat di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki dalam 

menjalin hubungan dengan masyarakat. 

3) Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kepala 

madrasah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan 

masyarakat di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang yang dimaksud ialah data yang mendukung data 

pokok yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian, yang 

meliputi sejarah singkat berdirinya Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki, 

keadaan sarana dan prasarana, keadaan dewan guru,  keadaan tenaga 

administrasi dan keadaan siswa di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki. 
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2. Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Responden, yaitu kepala madrasah dan pengurus komite madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki serta sumber data lainya 

berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang strategi 

kepala madrasah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan 

masyrakat di Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki 

b. Informan, yaitu dewan guru, pengelola ketata usahaan (TU), orang tua 

murid dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan madrasah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang ingin 

diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan kepala madrasah 

sebagai subjek penelitian dan juga dengan, dan tata usaha sebagai informasi 

mengenai Strategi Kepala Madrasah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan 

masyarakat, bentuk-bentuk dan dilaksanakan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dalam strategi kepala madrasah dalam pelaksanaan hubungan 

sekolah dengan masyarakat di Madrasah Tsnawiyah Inayatul Marzuki Kecamatan 

Tatah Makmur Kabupaten Banjar. dan data penunjang tentang gambaran umum 

lokasi penelitian. 

 



43 

 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan sebagai penunjang teknik-teknik lain. Data yang 

digali berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan data gambaran strategi 

kepala madrasah dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat di 

Madrasah Tsanawiyah Inayatul Marzuki, gambaran umum lokasi penelitian, 

seperti data keadaan kepala madrasah, sejarah berdirinya madrasah, dan tenaga 

tata usaha serta sarana dan prasarana yang dimilikimadrasah di Madrasah 

Tsanawiyah Inayatul Marzuki Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. 
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Mengenai penjelasan tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat pada matriks berikut: 

Tabel 3. 1. Matrik (Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data) 

NO DATA 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1.  

Strategi kepala madrasah dalalam 

pelaksanaan hubungan sekolah 

dengan masyarakat di Mts Inayatul 

Marzuki  

1. Kerjasama dengan orang tua/wali 

siswa dan tokoh masyarakat 

2. Partisipasi madrasah dalam 

kegiatan sosial yang diperlukan 

masyarakat 

3. Kerjasama dengan instansi 

pemerintahan seperti kepolisian, 

rumahsakit/poskesmas, 

mahasiswa 

4. Kerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan  

Kepala 

madrasah, 

tata 

usaha, 

komite, 

Wawancara,  

 

1 

Bentuk dan teknik yang digunakan 

kepala madrasah dalam strategi 

pelaksanaan hubungan sekolah 

dengan masyarakat: 

1. Laporan kepada orang tua murid 
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2. Pameran sekolah 

3. Open House 

4. Kunjungan (Shcol visitation/home  

visitation) 

5. Melalui penjelasan oleh staf 

sekolah 

6. Gambaran keadaan sekolah 

melalui murid 

7. Laporan tahunan 

 

Kepala  

madrasah 

 

Wawancara 

3. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

strategi kepala madrasah dalam 

pelaksanaan hubungan sekolah 

dengan masyarakat di Madrasah 

Tsanawiyah Inayatul Marzuki 

1. Tenaga pelaksana 

2. Media informasi 

3. Faktor dana 

Kepala 

Madrasa,

Tata 

Usaha 

 

Wawancara  

 

 

4. 

Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Sejarah berdirinya madrasah 

2. keadaan madrasah, guru, siswa 

dan tata usaha   

 

Kepala 

Madrasah 

 

Observasi, 

wawancara, 

dokumentasi      
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3. keadaan sarana prasarana 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian ini ada beberapa tahapan yang 

dilaksanakan, yaitu:  

a. Editing data yaitu mencek kembali data yang terkumpul sehingga 

dapat diketahui sejauh mana data itu bisa menjawab permasalahan 

yang ada. 

b. Klasifikasi data yaitu mengelompokan data sesuai dengan jenis data 

yang diperlukan. 

c. Koreksi data yaitu memperbaiki data-data yang telah dikelompokkan. 

2. Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan dibuat dengan menggunakan teknik yang telah 

ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakanan alisis 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan kejadian atau keadaan yang sebenarnya dalam 

bentuk kalimat atau uraian, selanjutnya mencari kesimpulan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum kepada 

yang bersifat khusus. 

  


