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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini membahas metode penelitian yang meliputi 1) Latar penelitian, 2) 

Pendekatan dan rancangan penelitian, 3) Tempat dan waktu penelitian, 4) 

Kehadiran penelitian, 5) Sumber data penelitian, 6) Teknik pengumpulan data, 7) 

Analisis data, 8) Pengecekan keabsahan data, 9) Tahap-tahap penelitian. 

3.1 Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. Terletak di jalan raya 

Gisting Bawah, Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih 

tempat penelitian di SD Negeri 1 Gisting Bawah, karena sekolah ini terlekat 

sangat strategis dan sangat luas, dimana lingkungan sekolah ini berdampingan 

dengan kantor KUPT dan Puskesmas. SD Negeri 1 Gisting bawah merupakan 

salah satu sekolah favorit yang ada dikecamatan Gisting dan mempunyai murid 

terbanyak serta mempunyai prestasi dalam berbagai perlombaan seperti pada 

kegiatan OSN dan O2SN. Hal inilah yang menjadi barometer bagi sekolah-

sekolah yang lain di Kecamatan Gisting. Implementasi Manajemen Pendidikan 

seperti apa yang diterapkan di SD Negeri 1 Gisting Bawah sehingga menjadi tolak 

ukur menjadi salah satu sekolah yang favorit. Atas dasar hal tersebut peneliti 

sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 
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3.2  Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan metode Fenomenologi 

untuk mengetahui pengalaman fenomenologikal dan studi tentang kasadaran dari 

persepektif dari seseorang (Moleong 2013:78). 

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena dalam pendekatan kualitatif 

diperlukan pengamatan yang mendalam dengan latar belakang yang alami 

(natural setting). Sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2012:15) bahwa metode 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian 

dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif memandang realitas 

sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh., kompleks, dinamis, penuh makna. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif rancangan studi kasus, karena 

rancangan studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang 

merupakan strategi yang cocok jika suatu pertanyaan suatu penelitiannya adalah 

bagaimana dan mengapa. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik terhadap 

data yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. 

Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2013:5) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Lebih lanjut lagi penelitian kualitatif menurut (Taylor 

1975 dalam Moleong 2013:4 ) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif 

ini bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu 
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berdimensi jamak, interaksi dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di 

interprestasikan oleh individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah 

orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, dan persepsinya (Sukmadinata, 2006 : 94) 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena-fenomena yang 

muncul dalam implementasi manajemen pendidikan di SDN 1 Gisting Bawah. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Gisting Bawah, peneliti memilih SD 

Negeri 1 Gisting Bawah karena merupakan salah satu sekolah favorit di Gisting. 

Mempunyai siswa terbanyak, berprestasi dan terakreditasi dan banyak keunggulan 

lain. Waktu penelitian pada bulan Oktober sampai Desember 2014. 

3.4 Kehadiran Penelitian 

Menurut (Miles dan Huberman 1992) dalam Moleong (2005:4) menyatakan 

bahwa kehadiran penelitian dilokasi dalam sebuah penelitian kualitatif adalah 

sesuatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan 

sekaligus sebagai pengumpul data. Keuntungan yang diperoleh dari kehadiran 

peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, 

keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cepat dan 

terarah, juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan 

dalam memberikan informasi. 
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Pelaksanaan penelitian di lapangan,  peneliti memperhatikan beberapa hal seperti : 

3.3.1 Peneliti berusaha untuk berprilaku luwes, sederhana, ramah, serta 

senantiasa tampil sebaik-baiknyadengan memperhatikan sikap dan prilaku. 

3.3.2 Peneliti menghormati etika pergaulan yang sudah terbangun, mengikuti 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

3.3.3 Peneliti berusaha meleburkan diri dalam situasi  subjek dengan bergaul 

sewajar mungkin agar informasi dapat terbuka memberikan informasi atau 

jawaban pada saat wawancara dan pengamatan, sehingga data yang 

diperlukan dapat diperoleh dengan baik dan lancar. 

3.3.4 Keterbatasan peneliti dilapangan, maka diperlukan instrumen bantu yang 

dapat digunakan dalam penelitian seperti alat tulis, perekam suara, dan 

kamera.     

Penelitian diSD Negeri 1 Gisting Bawah diawali Pada tanggal 25 Oktober 2014 

atau sebelum melakukan penelitian, peneliti berkunjung ke SD Negeri 1 Gisting 

Bawah. Peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Sebelum terjun 

kelapangan, peneliti terlebih dahulu meminta surat izin penelitian dari Universitas 

Lampung, dan memohon izin kapada kepala sekolah SD Negeri 1 Gisting Bawah 

secara formal untuk dapat melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Gisting Bawah 

dan menjelaskan kepada kepala sekolah maksud dan  tujuan  peneliti  mengadakan 

penelitian yaitu untuk menyelesaikan program pasca sarjana di FKIP Manajemen 

pendidikan Universitas Lampung, (2) berdasarkan rekomendasi kepala sekolah 

SD Negeri 1 Gisting Bawah, peneliti menyerahkan surat izin penelitian dan 

melakukan observasi di lapangan agar lebih memahami latar penelitian yang 

sesungguhnya, (3) peneliti membuat jadwal kegiatan penelitian berdasarkan 
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kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian, (4) peneliti menyiapkan 

peralatan yang diperlukan pada saat penelitian yaitu buku, pena, handphone, 

kamera, dan lain sebagainya, (5) melakukan kunjungan untuk mengumpulkan data 

sesuai jadwal yang telah disepakati. 

Pada penelitian ini peneliti malakukan penelitian ulang untuk memperoleh data 

baru yang benar dan akurat dikarenakan pada penelitian pertama masih banyak 

kesalahan yang ditemukan. Penelitian ulang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 

Mei 2015. 

Pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 pukul 08.00, peneliti melakukan 

observasi dan wawancara diSD Negeri 1 Gisting Bawah. Penelitian ulang 

dilakukan pada hari Selasa, 12 Mei 2015.  Peneliti menuju kantor dan bertemu 

dewan guru dan staff TU, dan peneliti disambut dengan baik, kemudian peneliti 

menuju ruangan Kepala sekolah dan bertemu dengan Bapak kepala sekolah SD 

Negeri 1 Gisting Bawah. Kepala sekolah SD Negeri 1 Gisting Bawah Bapak 

SAYID, S.Pd menyambut dengan sangat baik dengan kehadiran peneliti. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian ulang guna 

memperoleh data baru yang lebih akurat. Beliau menanggapi dengan sangat baik 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan sangat 

baik dan senang hati. Kepala sekolah menjelaskan kondisi secara terbuka dan 

memberikan informasi manajemen yang diterapkan di ini sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti. Peneliti terus menggali informasi dan tidak lupa 

mencatat apa yang telah disampaikan oleh Bapak kepala sekolah untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti mewawancarai beliau dari pukul 

08.30 - 10.20 WIB . 
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Setelah selesai wawancara dengan kepala sekolah pada hari yang sama kemudian 

peneliti menemui kepala tata usaha bapak YUNED OKTIONO untuk memperoleh 

informasi yang peneliti butuhkan. Peneliti mencatat data guru, tenaga 

administrasi, siswa dan data lain yang mendukung penelitian ini. 

Hari Jum‟at 31 Oktober 2014 peneliti mengadakan wawancara dan observasi di 

kelas dengan guru Bapak ANSORI S.Pd untuk menggali informasi tentang 

manajemen yang diterapkan disekolah tersebut dan beliau memberikan penjelasan 

yang dibutuhkan peneliti dengan senang hati. Peneliti melakukan wawancara dari 

pukul 08.15-11.00 WIB. Bapak ANSORI merupakan guru diSD Negeri 1 Gisting 

Bawah sekaligus guru yang membidangi bagian kesiswaan, dari beliau peneliti 

memperoleh banyak informasi dan peneliti tidak lupa untuk mencatat informasi 

yang diperoleh dari informan. 

Pada hari Sabtu 01 November 2014 peneliti melakukan wawancara dengan guru 

yang membidangi bagian kurikulum di SD Negeri 1 Gisting Bawah yaitu bapak 

MUNZIR, S.Pd di ruang kantorSD Negeri 1 Gisting Bawah pada pukul 09.00-

11.10 WIB. Dengan suasana yang santai beliau memerikan penjelasan yang 

diharapkan oleh peneliti. 

Pada hari Senin sampai Rabu tanggal 03-05 November 2014, peneliti beramah 

tamah dan menggali informasi dari dewan guru dengan suasana yang santai. Dan 

dewan guru sangat membantu dan memberikan informasi tentang kegiatan yang 

dikaukan dan dilaksanakan di sekolah. Pada hari Rabu 05 November 2014 diSD 

Negeri 1 Gisting Bawah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 yang 

dihadiri oleh Wakil Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus Bapak Dr.AMIR,S.Pd 
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Dengan adanya kegiatan tersebut para Kepala sekolah dan Dewan Guru sangat 

antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. 

Pada hari Jum‟at, 07 November 2014 peneliti mempunyai kesempatan untuk 

mengamati kegiatan dan melakukan wawancara dengan wali murid yang sedang 

menunggu anaknya. Setelah semua data selesai dianalisis, peneliti menyusun 

laporan penelitian. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia Menurut (Miles 

dan Huberman, 1992) dalam moleong (2005:14). Manusia sebagai sumber data 

adalah informan, sebagai pelaku utama dan bukan pelaku utama yaitu dengan 

menggunakan teknik Snowball sampling. Informan penelitian adalah kepala 

sekolah, dewan guru, ketua komite, orang tua siswa  dan orang yang benar-benar 

tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sumber 

data bukan manusia adalah berupa dokumen baik yang berupa tulisan maupun 

gambar atau foto yang berkaitan dengan kegiatan Implementasi Manajemen 

Pendidikan SD Negeri 1 Gisting Bawah. Informan dapat dilihat pad tabel dibawah 

ini. 

Tabel 3.1 Informan  dalam Penelitian 

Teknik Sumber data Jumlah 

Wawancara Pengawas 

Kepala Sekolah 

Guru    

 Komite Sekolah 

Tata usaha 

Orang tua/ wali murid 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

 Jumlah 10 
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Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui siapa saja yang menjadi informan 

dengan jumlah 10 Orang. Mereka yang akan memberikan informasi kepada peneli 

yang terkait dengan Implementasi Manajemen Pendidikan di SD Negeri 1 Gisting 

Bawah. 

Semua data yang didapat untuk dipilih yang memiliki kaitan dengan fokus 

penelitian dan memberikan kode berdasarkan sub fokus peneliti dan sumbernya. 

Pemberian kode sangat dibutuhkan guna memudahkan pencarian data secara 

bolak-balik. Selain itu untuk memudahkan pengelompokkan data sesuai pemberi 

informasi atau sumber data, fokus, dan waktu yang dilaksanakan pengambilan 

informasi yang dibutuhkan. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan pada 

teknik pengumpulan data kelompok informan seperti terlihat pada tabel 3.2 

berikut ini.  

Tabel 3.2 Pengkodean Teknik Pengumpulan Data dan Sumber data 

Teknik Kode Sumber data Kode 

Wawancara W Pengawas 

Kepala Sekolah 

Tata Usaha 

Komite  

Guru                                            

 Orang Tua 

P 

WKS 

WTU 

WK 

WGR 

WOT 

Observasi  O Lingkungan 

Sekolah 

 Kantor Tata 

Usaha  

O 

Dokumentasi D Dokumen /Catatan D 

Contoh penerapan kode dan cara membacanya : W.KS 301014 

Keterangan: 

W            : Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

KS          : Kepala sekolah 

301014  : Tanggal, bulan dan Tahun pelaksanaan wawancara. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Guba dan Lincoln (1985:43) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti berperan sebagai instrumen utama. Manusia sebagai instrumen 

pengumpulan data memberikan keuntungan, karena ia dapat bersikap fleksibel 

dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimiliki untuk 

memahami sesuatu. 

Sejalan dengan pendapat diatas maka yang akan menjadi instrumen utama adalah 

peneliti sendiri yang terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan 

informasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan tiga teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

Wawancara dengan informan, pengamatan atau obserfasi dan studi dokumentasi. 

3.5.1 Pengamatan atau Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan. Data yang diperoleh dari observasi berisi deskripsi 

rinci tentang aktivitas, perilaku, tindakan dan interaksi pribadi dan proses yang 

berhubungan dengan suatu organisasi yang menjadi bagian dari pengalaman yang 

diamati. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi berpartisipasi lengkap. 

Stainback dalam Sugiono (2012:310) menyatakan bahwa “Complete participant 

observation means the researcher is a natural participant where, the researcher 

observes what people do, listen to what they say, and participates in their 

activities”. 
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Peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data 

dengan mengamati langsung apa yaang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang 

mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Peneliti akan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian berupaa kegiatan 

pelaksanaan implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 

Menurut Ritzer (1992:74) dalam Moleong (2005:186) observasi biasanya 

digunakan terutama untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam hal ini tipe 

observasi yang dipergunakan adalah tipe “participant as observer “ yaitu 

memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti.  

Hal-hal yang perlu diamati dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 3.4 Peristiwa yang diamati 

No Ragam situasi yang diamati Keterangan 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Keadaan fisik dan Lingkungan 

a. Suasana Lingkungan SD Negeri 1 Gisting Bawah 

b. Ruang kelas beserta sarana prasarana 

c. Hiasan dan tulisan yang dipasang 

 

Kegiatan yang dilakukan 

a. Upacara hari senin 

b. Kegiatan memulai dan mengakhiri pembelajaran 

 

Suasana proses belajar megajar 

a. Proses belajar oleh guru 

b. Kegiatan praktikum 

c. Kegiatan ekstra kurikuler 

 

Kegiatan lainnya 

a. Dokumen manajemen kepala sekolah 

b. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga 

kependidikan 

c. Pengemabangan diri siswa 

d. Sistem Informasi sekolah 

e. Prestasi siswa 

 

 

Kegiatan yang perlu 

dilakukan dan penting agar 

diambil  datanya, foto atau 

gambarnya 

 

Jika ada kegiatan yang 

terlewat diganti dengan 

wawancara 

 

Mengambil data manajemen 

pembiayaan dan partisipasi 

orang tua melalui rapat 

komite 
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3.5.2 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai 

permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap 

dan akurat. Informasi yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus 

memenuhi kriteria. 

Menurut Moleong (2005 : 186) instrumen penelitian utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancara atau interview guide. Penggunaan 

model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data-data lapangan 

yang dicari dan diperlukan oleh peneliti. 

Menurut  Esterberg (2002) dalam Sugiono (2012:133) mengemukakan bahwa ada 

3 macam wawancara yaitu: 1). Wawancara yang terstruktur, sistematis, terencana, 

sehingga mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Seperangkat pertanyaan 

atau interview sudah lebih dulu dipersiapkan dengan mengklasifikasikan bentuk-

bentuk pertanyaan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan dan mengumpulkan data serta mencatatnya. 2). 

Wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 3). Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
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Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapat 

informasi yang dibutuhkan dimana yang awal mulanya peneliti aakan melakukan 

wawancara yang tidak terstruktur guna mendapat gambaran SD Negeri 1 Gisting 

Bawahyang sebenarnya dari Kepala sekolah, beberapa hari kemudian dilanjutkan 

dengan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang berisi kutipan 

langsung tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan yang 

dilaakukan dengan Kepala sekolah, guru, tata usaha, komite, dan siswa untuk 

mengumpulkan data Implementasi Manajemen Pendidikan SD Negeri 1 Gisting 

Bawah. 

Selain pedoman wawancara, untuk mendukung data-data yang ditemukan dalam 

pengamatan dan wawancara, peneliti dibantu peralatan lain seperti misalnya tape 

recorder dan catatan. Ada 3 (Tiga) langkah yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan wawancara, antara lain : 

3.5.1.1 Pembukaan, yaitu peneliti menciptakan suasana kondusif, 

memberikan  penjelasan fokus yang dibicarakan, tujuan wawancara, 

waktu yang akan dipakai dsb. 

3.5.1.2 Pelaksanaan, yaitu ketika memasuki inti wawancara, sifat kondusif 

tetap diperlakukan dan juga suasananya informal. 

3.5.1.3 Penutup, yaitu berupa pengakhiran dari wawancara, ucapan 

terimakasih , kemungkinan wawancara lebih lanjut, tindak lanjut yang 

bakal dilakukan, dan sebagainya (Danim, 2002:139). 
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Tabel 3.2 Ruang lingkup implementasi manajemen pendidikan 

Sub Fokus 

penelitian 

Aspek/ Indikator Metode Informan 

Implementasi 

manajemen 

kurikulum 

dan pembelajaran 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

  

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen peserta 

didik 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen sarana 

prasarana 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen 

pembiayaan 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen Humas 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

Implementasi 

manajemen 

budayadan 

lingkungan 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan 

4. Pengawasan 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Kepsek,Penga

was, Guru, Tu, 

Komite, Orang 

tua siswa 

 

3.5.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sejumlah 

dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan 

oleh peneliti untuk memperoleh data pendukung hasil observasi dan wawancara. 
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Menurut Moleong (2013:161) lebih lanjut mengungkapkan bahwa dokumen sudah 

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahkan meramalkan. 

Dokumen ini akan dimanfaatkan sebagai salah satu bukti fisik dalam penelitian 

untuk menguji, menafsirkan bahkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyimpulkan tentang implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri 1 

Gisting Bawah.  

Tabel 3.5 Daftar dokumentasi 

No Jenis Dokumen 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

  Manajemen 

 

a. Rumusan visi dan misi 

 

Data kesiswaan 

a. Jumlah kelas dan jumlah siswa 

b. Jumlah pendaftar atau siswa baru 

 

Data ketenagaan 

a. Kepala sekolah  

b. Guru (Tingkat pendidikannya) 

c. Staff atau karyawan 

 

  Komite 

a. Penggunaan sumber dana 

b. Pertanggung jawaban 

 

  Organisasi 

Stukrut organisasi 

 

Pedoman dan Peraturan sekolah 

a. Deskripsi tugas kepala sekolah, guru, dan staff 

b. Peraturan bagi guru 

c. Peraturan bagi siswa 

d. Peraturan tata tertib sekolah 

 

  Sarana dan Prasarana 

a. Denah lokasi SD Negeri 1 Gisting Bawah 

b. Gedung dan ruang kelas 

c. Sarana dan alat pembelajaran 

d. Sarana dan prasarana penunjang lainnya 
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8.   Proses belajar mengajar 

 Jadwal pelajaran, jadwal ekstrakulikuler 

 

Sejarah berdirinya SD Negeri 1 Gisting Bawah 

a. Catatan sejarah perkembangan 

b. Foto kegiatan yang dilakukan  

 

 

 

 

3.7  Analisis Data  

Bogdan dan Biklen dalam (Moleong 2013 : 248) Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan 

menerangkan hasil penelitian mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat 

diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-

angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya 

bersifat memberikan keterangan dan penjelasan. 

Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi  deskriptif kualitatif di 

mulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, 

pengklasifikasian data kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.  

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah tehnik induktif-konseptualistik, 

yaitu berdasarkan informasi empiris yang diperoleh dan dibangun suatu konsep 

atau proporsi ke arah pengembangan suatu teori substantif. Kegiatan penyajian 

temuan, peneliti akan menampilkan secara rinci, sistematis, dan menarik dalam 

bentuk penjelasan dan gambar. 
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Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi 

(mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses 

pengumpulan informasi di anggap selesai atau telah cukup.  Karena itu, penelitian 

kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari 

tepat tidak nya pemilihan informasi kunci, dan kompleksitas dari keragaman 

fenomena sosial yang diteliti.  

Pengolahan data dilakukan secara kontinyu sampai tuntas hingga data menjadi 

jenuh Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335). Proses analisis data 

didasarkan pada penyedehanaan dan interprestasi data yang dilaksanakan 

sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data.  proses yang saling 

berkaitan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing and 

verification (kesimpulan serta verifikasi). 

a). Reduksi data (data reduction) 

      Dilakukan melalui kegiatan penajaman,  penggolongan,  penyeleksian, 

pengorganisasian (merangkum) data dari hasil wawancara kemudian 

membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting sehingga data 

yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data 

tetap mengacu pada fokus masalah.  

b).  Penyajian data (data display) 

        Disusun sesuai dengan sub fokus penelitian agar mudah dipahami. Penyajian 

data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan. Data yang telah 

terkumpul, kemudian peneliti pilah-pilah sesuai dengan sub fokus penelitian, 

kemudian disajikan dalam bentuk naratif, bagan dan matriks atau 

dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya  yang ditemukan peneliti 
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dilapangan yaitu tentang Implementasi manajemen pendidikan SD Negeri 1 

Gisting Bawah. 

c).  Kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing and verification)  

       Menarik kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Data-

data yang disajikan tersebut baik dari hasil wawancara, observasi maupun 

dokumentasi, kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data 

 

 

 

                                                      

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012:335)                                                                                                               

Gambar 3.1 Pola Interaktif Analisis Data Penelitian 

 

Berdasarkan gambar di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses reduksi data dan 

penarikan kesimpulan sementara dilakukan selama pengumpulan data masih 

berlangsung. Sedangkan untuk verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir 

dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Pengumpulan data diperoleh dari 

hasil wawancara dengan berbagai sumber data yang dianggap mengetahui tentang 

Implementasi Manajemen Pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. Selain itu 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 
Penyajian Data (Data 

Display) 

Reduksi data 

( 

Penarikan Kesimpulan 

(verifikasi) 
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dikumpulkan pula hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh sesuai dengan 

sub fokus dalam penelitian ini. 

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut maka diperoleh data hasil analisis 

penelitian. Kemudian selain menganalisis data, peneliti juga memberikan kode 

pada masing-masing informan. 

Dengan pengkodean informan, maka memudahkan peneliti dalam menampilkan 

data hasil wawancara dalam paparan data (Seiddel dalam Moleong, 2007). 

3.8   Pengecakan Keabsahan Data 

Mengecek keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu kepercayaan (credibility), kebergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability) (Moleong 2007:173). 

3.8.1 Kepercayaan (credibility) 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati 

oleh peneliti benar-benar sesuai dengan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 

Pada penelitian ini pengecekan data dapat dilakukan dengan cara: (1) diskusi 

dengan teman sejawat, untuk membicarakan dan melihat kelemahan serta 

kekurangan dari penelitian sehingga peneliti memperoleh masukan guna 

penyempurnaan, (2) Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan 

kebenaran data atau informasi dari informan lain yang berbeda. Triangulasi 

metode diarahkan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Menurut moleong 

(2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau 
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sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan. 

3.8.2 Kebergantungan (Dependability) 

Pengecekan kebergantungan data hasil penelitian diperoleh melalui triangulasi 

sumber. Obyek dan isu yang sama ditanyakan kepada informan sumber untuk 

memperoleh data yang ajeg. 

3.8.3 Kepastian (Confirmability) 

Data yang diperoleh perlu diketahui kepastiannya dengan cara audit kepastian 

data (penelusuran audit). Untuk menunjang proses ini maka peneliti 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: catatan hasil wawancara, hasil observasi 

dan hasil dokumentasi dengan seluruh informan selama proses penelitian. 

Selanjutnya peneliti mengajukan seluruh kelengkapan data tersebut kepada tim 

peneliti hasil penelitian. 

Triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh 

kepada pihak-pihak lain, mendiskusikan dengan teman seprofesi, menggunakan 

alat bantu seperti kamera. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi metode dilaksanakan 

dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Misalnya 

hasil observasi dibandingkan dengan wawancara, kemudian di cek melalui 

dokumen yang relevan. 

Peneliti mengkonfirmasikan dan mendiskusikan data untuk mendapatkan 

kesepakatan. Data bisa dikurangi, ditambah dan dibuang sesuai dengan 
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kesepakatan dengan para pemberi data, peneliti juga mengklarifikasi hasil temuan 

sampai deperoleh kesepakatan hasil penelitian. 

Peneliti juga meminta bantuan dose pembimbing I, Dr. Irawan Suntoro, M.S. dan 

Dosen Pembimbing II, Dr. Supomo Kandar, M.S. untuk memberikan bimbingan 

dan saran untuk data yang peneliti ajukan. Apabila ada data yang tidak sesuai dan 

kurang sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti akan kembali ke lapangan 

untuk memperoleh datanya. 

3.9 Tahapan Penelitian 

Menurut Moleong (2005:47) dalam (Sumadi 2006:19) pelaksanaan penelitian ada 

empat tahapan, yaitu : 

3.9.1 Tahap pra lapangan  

Dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2014. Pada tahap pra lapangan 

ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti serta pertimbangan yang 

perlu dipahami yaitu: a) menyusun rancangan penelitian, b) memilih lapangan 

penelitian, c) mengurus perizinan, d) menjajaki dan menilai keadaan lingkungan, 

e) memilih dan memanfaatkan informan, f) menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Pertimbangan yang perlu dipahami peneliti adalah persoalan etika penelitian. Pada 

tahap pra lapangan, ketika observasi peneliti perlu membawa seperangkat alat 

dokumentasi yaitu berupa sebuah kamera digital dan buku catatan. 

3.9.2 Tahap pekerjaan lapangan  

Dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai Desember 2014, tahap ini dibagi 

atas tiga bagian, yaitu: 
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a.  Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

         Peneliti menggunakan latar penelitian SD Negeri 1 Gisting Bawah 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan tentang implementasi 

manajemen pendidikan. 

b.  Memasuki Lapangan 

            Peneliti mengawali kegiatan penelitian ini dengan mengajukan 

permohonan izin di SD Negeri 1 Gisting Bawah untuk melakukan 

pengumpulan data dan menggali informasi yang peneliti butuhkan 

sesuai dengan sub fokus penelitian. 

c.  Mengumpulkan data 

       Peneliti mengumpulkan data-data yang meliputi, mencatat data, 

mengobservasi dan mendokumentasikan apa yang ada yang diperoleh 

dilapangan. 

 

3.9.3 Tahap Analisis Data 

Dilaksanakan pada bulan Desember 2014-Januari 2015. Pada tahap analisis data 

ini, peneliti mengumpulkan data. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan 

reduksi data yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan 

dimasukkan dalam matrik cek data. Data dipaparkan dalam bentuk naratif, temuan 

disajikan dalam bentuk naratif, matrik dan diagram konteks. Pembahasan 

berikutnya adalah kesimpulan dan saran, dilanjutkan dengan tahap pelaporan hasil 

penelitian. 
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3.9.4 Tahap Pelaporan Hasil penelitian 

Pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang penelitian, 

Kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian data penelitian. 

Pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian 

semuanya ditulis secara naratif. Penulis menggunakan pedoman yang berlaku 

pada Universitas Lampung. Tahap akhir peneliti melakukan seminar hasil 

penelitian dan melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan menyusun laporan 

hasil penelitian dan diakhiri dengan ujian tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


