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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan 

objek yang diteliti, akan tetapi mencakup proses pengekplorasian fakta dan data 

objek di lapangan sebagaimana adanya. Pelaksanaan pelayanan PLS dalam rangka 

otonomi daerah pada prinsipnya bukan hanya sekedar realitas sosial yang bersifat 

kontekstual, maka tafsiran-tafsiran kualitatif perlu dilakukan untuk memberi 

keyakinan dan gambaran secara integratif. Dengan demikian, pendekatan 

penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini ialah pendekatan penelitian 

kualitatif. Seperti yang dikemukakan Nasution (1988:5) bahwa “Penelitian 

kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya”.  

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Nasution (1988:9-12) mengemukakan ciri-ciri penelitian kualitatif 

sebagai berikut: 

1. Sumber data ialah situasi yang wajar atau “natural setting” 
2. Peneliti sebagai instrumen penelitian 
3. Sangat deskriptif 
4. Mementingkan proses maupun produk 
5. Mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat 

memahami masalah atau situasi 
6. Mengutamakan data langsung atau “first hand” 
7. Triangulasi 
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8. Menonjolkan rincian kontekstual 
9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti 
10. Mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan 

responden yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari 
segi pendiriannya 

11. Verifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan atau negatif 
12. Sampling yang purposif 
13. Menggunakan “audit trail” 
14. Partisipasi tanpa mengganggu 
15. Mengadakan analisis sejak awal penelitian 
16. Disain penelitian tampil dalam proses penelitian. 

 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan Bogdan dan 

Taylor (1975:5) yang dikutip oleh Moloeng (2000:3) yang mendefinisikan 

penelitian kualitatif : “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

dapat diamati”. Penelitian tersebut mengarahkan bahwa latar belakang dan 

individu sasaran penelitian tersebut harus dilihat secara holistic atau utuh, tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hopitesis. 

Individu harus dipandang sebagai keseluruhan.  

Pendapat lain dari Kirk Miller ( 1986:9) yang dikutip oleh Moloeng 

(2000:3) mendefinisikan bahwa :  

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan  manusia dalam 
kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
penelitian bahasanya dan dalam peristiwanya 

 
Definisi tersebut mempertegas bahwa dalam penelitian kualitatif ini 

penulis sebagai peneliti harus benar-benar mengamati sasaran penelitian dalam 

lingkungannya dan berhubungan secara langsung dengan mereka, sesuai dengan 

kondisi yang ada dan terjadi pada mereka. 
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Pengertian di atas menjadi acuan bagi penulis dalam melaksanakan 

penelitian sehingga terhindar dari penggunaan dua metode yang tidak sejalan yang 

dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penelitian. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono “...metode 

penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-

baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian” 

(Kartini Kartono, 1990:20). Sedangkan Winarno Surakhmad  mengemukakan 

bahwa “...metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan” 

(Winarno Surakhmad, 1994;131). 

Metode penelitian yang dianggap layak digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian studi kasus, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Robert K.Yin (2000:1) mendukung terhadap pemilihan metode kasus yang 

menjelaskan bahwa :  

Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 
pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa 
peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diselidiki 
dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontenporer (masa 
kini) di dalam konteks kehidupan kita. 

 
Sejalan dengan pendapat tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk 

melihat bagaimanakah  kemampuan  manajerial pengelola  PKBM Mekarsari 

dalam  melakukan tugas-tugasnya selaku Ketua PKBM ? dan Bagaimana upaya 

pengelola PKBM Mekarsari dalam menghadapi peluang dan tantangan dan 
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mengelemenir kelemahan sehingga dapat menunjang  tugas-tugas manajerial 

PKBM ? 

Pengertian lain tentang studi kasus ini dikemukakan oleh Hasan  yang 

menyatakan bahwa : “Studi kasus adalah penelitian mengenai status subjek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas” (Hasan, 2002:15). Melalui metode studi kasus ini diharapkan 

hasilnya dapat memberikan gambaran secara mendalam tentang latar belakang, 

sifat, karakter yang khas, dari kasus yang kemudian dijadikan sebagai suatu hal 

yang sifatnya umum. 

Sifat khas dari "case study" adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk 
mempertahankan keutuhan (Wholeness) dari obyek, artinya data yang 
dikumpulkan dalam rangkan "study kasus" dipelajari sebagai suatu 
keseluruhan yang terintegrasi. Tujuan adalah untuk memperkembangkan 
pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan,.... 
(Vredenbregt, 1983:38) 

 
Vredenbregt memberikan gambaran bahwa penelitian yang digunakan 

pendekatan studi kasus, seharusnya ditujukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang lebih mendalam. Karena itu, walaupun dalam penelitian ini 

tidak menggali ilmu secara mendalam, namun indikator ke arah pemecahan 

masalah yang bersifat kontekstual tentang perilaku manajemen pengelola PKBM, 

membutuhkan penelaahan yang lebih mendalam. 

Noeng Muhadjiri  menyatakan bahwa : “Metodologi penelitian studi kasus 

dilihat dari dimendi tertentu dapat pula disebut studi longitudinal diperlawankan 

dengan studi cross sectional” (Noeng Muhadjiri, 2000:55). Studi longitudinal 

berupaya mengobservasi objeknya dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 

studi cross sectional berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan cara 
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mengobservasi pada beberapa tahap atau tingkat perkembangan tertentu dengan 

harapan dari sejumlah tahapan atau tingkat tersebut akan dapat dibuat kesimpulan 

yang sama dengan longitudinal.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka, metode penelitian dalam 

penelitian ini merupakan studi kasus cross sectional, karena observasi yang 

dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian hanya melihat pada beberapa 

tahap saja dan waktu observasi pun relatif singkat dan tidak terus diobservasi.  

 

B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Aspek-aspek yang perlu diungkap dalam penelitian ini berkenaan dengan 

kriteria rumusan standarisasi kemampuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan 

PKBM, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 

pengelolaan PKBM. Khusus dalam aspek hambatan pengelolaan PKBM, 

berkenaan dengan kondisi lingkungan organisasi PKBM. Aspek ini mencakup: (1) 

hambatan organisasional dan (2) hambatan yang bersifat individual.  

Menurut Lofland-lofland dalam Moleong (1993;112) bahwa “sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperi dokumen dan yang lainnya”. Sumber data utama merupakan 

kata-kata dan tindakan, sehingga wawancara dan pengamatan atau observasi 

merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian menyesuaikan dengan 

pendapat diatas yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  Data-

data yang dikumpulkan dirumuskan seperti berikut: 

1. Ruang atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya; 

2. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi; 

3. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang yang terlibat dalam situasi; 

4. Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di situasi itu; 

5. Perbuatan, yaitu tindakan-tindakan tertentu; 

6. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan; 

7. Waktu, yaitu urutan kegiatan; 

8. Tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai orang berdasarkan makna 

perbuatan orang; dan 

9. Perasaan, emosi, yang dirasakan dan dinyatakan. 

Untuk membantu mempermudah peneliti mengumpulkan data, peneliti 

perlu membuat kisi-kisi penelitian dan pedoman wawancara yang digunakan 

sebagai penentu operasional penelitian ini, merumuskan pertanyaan penelitian dan 

membuat instrumen penelitian. 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dengan para pengelola PKBM yang dipandang 

berkompeten serta mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan tugas-tugas manajerial PKBM. Di samping itu, data sekunder juga 

digunakan sebagai sumber data, yaitu data yang diagregasikan dari tingkat 

individual ke tingkat kelompok. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 
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digunakan adalah data dari dokumen-dokumen kepegawaian dan data yang 

dikumpulkan dari hasil serangkaian penelitian atau survey terdahulu, dengan 

tujuan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi pengelolaan PKBM. 

Berkenaan dengan teknik pengumpul data dalam penelitian ini, erat 

hubungannya dengan alat-alat atau instrumen sarana untuk memperoleh data. 

Instrumen yang paling utama sebenarnya adalah peneliti sendiri. Sebagaimana 

yang dikemukakan Nasution (1988:55) adalah: "dalam penelitian naturalistik tidak 

ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian 

utama". Ini mengandung arti bahwa, instrumen yang utama dalam penelitian ini 

adalah penulis sendiri sebagai peneliti. Dengan demikian, alat-alat yang 

dipaparkan di bawah ini merupakan pelengkap. Keputusan penggunaan instrumen 

pelengkap ini, didasarkan pada kerangka metoda penelitian yang digunakan dan 

jenis dan karakteristik data yang diperlukan.  

Data dikumpulkan berdasarkan atas fakta-fakta sesuai jenis data yang 

digunakan. Untuk mengumpulkan data primer, digunakan teknik observasi 

lapangan dan wawancara. Untuk data sekunder digunakan teknik telaah 

dokumentasi.  

1) Teknik Observasi  

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu sumber utama dalam 

penelitian kualitatif di samping wawancara. Arikunto, (1883;11) mengemukakan 

bahwa : observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera : 
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Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipatif dimana 

peneliti terjun langsung kelapangan dan ikut aktif dalam kegiatan, hal ini sejalan 

dengan pandapat Sanafiyah Faisal (1990) dalam Sugiono (2001;64) “ Dalam 

observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari sumber yang sedang 

diamati. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya”. 

Teknik observasi partisipasi aktif digunakan untuk memperoleh sejumlah data 

tentang konteks nyata proses manajemen PKBM yang sedang berlangsung di 

setiap subyek. Aspek-aspek yang diobservasi mencakup kondisi Objektif PKBM 

Mekarsari, kemampuan penguasaan dan pemahaman tentang teknis manajerial 

pengelola PKBM Mekarsari, dan implementasi manajerial pengelola PKBM 

Mekarsari dalam peningkatan kinerja kelembagaan. 

  

2) Teknik Wawancara  

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan. Tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan 

pada suatu masalah tertentu. Kartini Kartono (1996;187) dalam penggunaan 

wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama (primer) 

pelengkap teknik pengumpul data akan menguji hasil data lainnya. 

Wawancara merupakan sumber informasi yang sangat penting. Wawancara 

adalah bentuk informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Esterber dalam Sugiono (2002;73) 

menyebutkan bahwa secara garis besar wawancara dibagi dua cara yaitu : (1) 
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wawancara terstruktur, yang mana susunan pertanyaan sudah ditetapkan 

sebelumnya (biasanya ditulis ) dengan disertai alternatif atau pilihan jawaban. 

Wawancara terstruktur juga digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. (2) wawancara tidak terstruktur 

atau wawancara mendalam (in-depth interview), wawancara kualitatif, wawancara 

terbuka. Wawancara mendalam bersifat luwes dimana susunan pertanyaan pada 

saat wawancara dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu. 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara mendalam dimana 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan selanjutnya yang pertanyaan itu 

dapat berkembang dalam proses penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Tujuan penelitian menggunakan wawancara mendalam adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, ide-idenya dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 

apa yang yang ditemukan oleh informan. 

Teknik ini digunakan peneliti terutama dalam upaya memperoleh 

sejumlah informasi dari pendapat dan pengalaman orang-orang yang terlibat 

proses pengelolaan PKBM. Dimana hasil semuanya itu dapat mempermudah dan 

mendorong setiap kegiatan dan mengungkap kejadian-kejadian yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. Pertanyaan dan jawaban wawancara dilakukan secara 

verbal. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk Ketua PKBM, tutor 

belajar, dan ketua satuan program, agar proses wawancara dapat berjalan sesuai 

tujuan. 
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3) Teknik Telaah Dokumen 

Teknik telaah dokumen, digunakan untuk memperoleh sejumlah data dan 

informasi berkenaan dengan gambaran benda-benda yang dijadikan acuan, alat 

atau fasilitas proses manajemen PKBM. Substansi bahan kajian dari setiap 

dokumen, berkaitan dengan bentuk dan rumusan yang menyangkut tugas pokok 

dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, sistem dan organisasi penyelenggaraan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta hasil-hasil yang relevan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasution (2003: 85) bahwa data dalam 

penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia atau “human resources” 

melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi,terdapat pula sumber data yang 

merupakan “not human resources” berupa dokumentasi yang bahannya telah 

tersedia, siap pakai, dan tidak memerlukan biaya. 

Studi dokumentasi dipergunakan karena dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas mengenai pokok penelitian yaitu dengan jalan membaca, 

menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berhubungan dengan 

masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 

dimaksudkan untuk mendukung data dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memilih PKBM Mekarsari yang 

berlokasi di Jalan Gerilya, Sumanding Wetan, Desa Mekarsari, Kecamatan 

Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46323 sebagai tempat penelitian. 
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Penentuan sampel pada penelitian ini berbeda dengan proses sampling 

sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Sampling dalam penelitian ini disebut 

subyek penelitian. Subjek penelitian merupakan orang/sumber/informan yang 

dapat memberikan data/informasi kepada peneliti di lokasi penelitian. Penentuan 

subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive yang 

dilakukan secara terus-menerus dan sifatnya tergantung tujuan penelitian setiap 

saat. Nasution (1988:29), mengemukakan: 

Tidak ada pengertian populasi dalam penelitian ini. Sampling berbeda 
tafsirannya. Sampling ialah pilihan peneliti aspek apa dari peristiwa apa dan 
siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu dan karena itu 
dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Sampling bersifat purposif 
yakni tergantung pada tujuan fokus pada suatu saat. 

 
Selanjutnya pada bagian lain Nasution (1988: 95-96) menambahkan 

bahwa: "Sampling dalam penelitian naturalistik-kualitatif ialah pengambilan 

keputusan untuk mengadakan pilihan dari populasi manusia dan non-manusia". 

Berdasarkan pertimbangan jenis data yang dibutuhkan, maka sumber data 

penelitian dikelompokkan berikut: 

(1) Pejabat yang berwenang menentukan legalitas formal pengelola PKBM; 

(2) Jajaran pengelola program di lingkungan PKBM yang telah dan sedang 

menduduki jabatan pengelola satuan program di lingkungan PKBM, yakni 

ketua PKBM, ketua satuan program, tutor, dan penilik PLS Kecamatan 

Mekarsari; 

(3) Kondisi lingkungan organisasi PKBM sebagai tempat proses implementasi 

kemampuan manajerial para pengelola PKBM dalam melaksanakan tugasnya. 
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Berdasarkan katagori tersebut, maka penarikan ‘sampel’ untuk aspek ini, 

digunakan Theoretical Sampling, antara lain dengan purposive sampling dan 

snowball sampling. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap penjajagan, eksplorasi 

dan tahap member check. Tahap Penjajagan, dilakukan untuk mengenal 

permasalahan dan menentukan fokus penelitian; Tahap Eksplorasi, merupakan 

tahap penelitian sebenarnya, dan sudah melibatkan alat-alat pengumpul data 

melalui proses observasi; Tahap Member Check, setiap perolehan data baik 

melalui hasil wawancara maupun hasil pengamatan, ditriangulasi kepada sumber 

datanya. 

1. Tahap Penjajagan 

Tahap penjajagan ialah tahap orientasi, menyajikan berbagai persiapan 

sebagai langkah awal menuju tahapan berikutnya. Dalam tahap ini dilakukan pula 

pengurusan surat ijin penelitian kepada instansi berwenang. Selain itu, dilakukan 

pula studi penjajagan ke lokasi penelitian untuk memperoleh data awal dan 

menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian serta 

menentukan jumlah responden yang diperlukan. 

2. Tahap Eksplorasi 

Tahap ini menyajikan pelaksanaan pengumpulan data secara terarah dan 

spesifik yang pada tahap ini digali data sebanyak mungkin secara lebih berstruktur 

dengan harapan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai 
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permasalahan penelitian, sehingga menjamin keabsahan data yang diperoleh. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menerima penjelasan dari pihak lembaga yang berkaitan dengan tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan PKBM 

b. Melakukan wawancara secara lisan kepada subjek penelitian untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan kemampuan manajerial 

pengelola PKBM dalam meningkatkan kinerja kelembagaan.  

c. Melakukan studi dokumentasi program mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan 

penilaian yang berhubungan dengan kemampuan manajerial pengelola PKBM 

dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. 

d. Membuat catatan hasil data yang terkumpul dari sumber penelitian 

e. Memilih,menyusun, dan mengklasifikasikan data sesuai jenis aspek-aspek 

penelitian.  

3. Tahap “Member Check” 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk menguji keabsahan 

dan keakuratan data yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Selain itu, tahap ini 

juga bertujuan untuk melengkapi data yang masih kurang serta memberikan 

penjelasan baru kepada responden agar hasil penelitian dapat lebih dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan. Peneliti akan menggunakan triangulasi teori dengan 

memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Analisi triangulasi, 

yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian dengan meneliti kebenarannya 

dengan data empiris. Untuk itu diperlukan rancangan riset, pengumpulan data dan 

analisis data yang lengkap supaya hasilnya komprehensif.  
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Tahap ini dilakukan dengan mengadakan konfirmasi kepada responden 

tentang data yang telah diperoleh sebelumnya dalam bentuk laporan hasil 

wawancara dan eksplorasi untuk memastikan kebenaran hasil laporan tersebut.  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif secara teoritis merupakan proses 

penyusunan data untuk memudahkan penafsirannya. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk data deskriptif, yaitu data yang 

berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan 

fakta-fakta aktual atau sesuai kenyataannya sehingga menuntut penafsiran peneliti 

secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalammya.  

Analisis data kualitatif adalah proses menyusun data yang berarti 
menggolongkannya ke dalam pola, thema, atau kategori agar dapat 
ditafsirkan. Tafsiran ini memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola 
atau kategori dan mencari hubungan antar konsep. (S. Nasution 1988: 126) 

 
Berdasarkan uraian di atas, proses pengolahan data dalam penelitian 

kualitatif memerlukan daya kreativitas serta kemampuan intelektual tinggi dari 

peneliti sehingga dapat terhindar dari terjadinya bias, dan peneliti mampu 

menafsirkan secara objektif sesuai dengan tujuan penelitian.  

Cara yang dapat dilakukan dalam menganalisis data kualitatif seperti yang 

dikemuakakan oleh Nasution (1998;67) adalah reduksi data, display data, dan 

mengambil keputusan.  

a. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstarakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
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catatan tertulis selama wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

Tahapan dalam reduksi data adalah sebagai berikut: 

1) Pemilihan data yang relevan dengan pokok permasalahan 

2) Seleksi atau pemilihan bagian data yang perlu dibuang serta peringkasan data 

yang tersebar. 

3) Interpretasi awal terhadap kategori data. Berdasarkan hasil interpretasi awal 

ini kemudian dilakukan proses pengumpulan data kembali. Hal ini merupakan 

keunikan dari pendekatan kualitatif karena selalu terjadi proses bolak-balik 

dari pengumpulan data. 

 

b. Display Data 

Display data adalah upaya untuk menyajikan data dengan cara melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari data penelitian. Untuk 

mempermudah dalam membaca data yang diperoleh, maka data yang telah 

direduksi tersebut kemudian disajikan dengan cara menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam satu bentuk yang mudah dilihat untuk dikaji, sehingga 

memudahkan penulis memahami makna data itu. Display data yang dilakukan 

penulis adalah dalam bentuk bagan. 
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c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan cara mempelajari pola, tema, topik, hubungan, persamaan, 

perbedaan dan hal yang paling banyak timbul dan sebagainya. Data yang telah 

disajikan secara jelas tidak memiliki arti bila tidak dilengkapi dengan interpretasi, 

maka langkah terakhir dari pengolahan dan analisis data adalah menafsirkan atau 

menginterpretasikan data yang telah disusun. Penulis membuat suatu kesimpulan 

yang terbuka untuk memungkinkan selalu adanya revisi dengan bertambahnya 

data. Penarikan kesimpulan tidak terlepas dari kegiatan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi, dan 

kemudian dibuat pembahasan dan analisisnya 

Merujuk pendapat Nasution tersebut, maka analisis permasalahan dalam 

penelitian ini difokuskan pada dua sisi yang berlawanan yaitu das-sein dan das-

sollen. Aspek das sein, berkenaan dengan tujuan ideal yang diharapakan dari 

pengelolaan PKBM, yang digambarkan pada out-put dari pelaksanaan tugas-tugas 

manajerial, yaitu peningkatan kualitas kepemimpinan dan optimalisasi dalam 

melaksanakan tugas-tugas manajerial PKBM. Sedangkan aspek das-sollen, 

berkaitan dengan gambaran nyata tentang pengelolaan PKBM secara 

komprehensif.  

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari 

Catatan Lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan. 

Prosedur analisis terhadap masalah tersebut lebih difokuskan pada upaya 

menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis 
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pendalaman kajian (vestige). Untuk memberikan gambaran data tentang hasil 

penelitian, maka dilakukan prosedur sebagai berikut: 

(1) Tahap Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi 

(2) Tahap Komparasi: Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil 

analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk 

menjawab problematik penelitian yang diajukan. Dengan demikian data yang 

diperoleh melalui deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan 

landasan teori, yang dikemukakan pada bab II. 

(3) Tahap Penyajian Hasil Penelitian: Tahap ini dilakukan setelah analisa 

komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk 

menjawab problematik penelitian. 


