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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

          Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis 

dengan rancangan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek 

penelitian ini berupa proses atau kegiatan atau tindakan beberapa orang, yaitu 

tentang manajemen sekolah standar nasional, Meneliti upaya satuan pendidikan 

memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Mengungkap substansi 

penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar 

yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka-angka tetapi berupa 

kata-kata, kalimat, paragraf dan dokumen. Berdasarkan karakteristik tersebut, 

maka penelitian ini lebih tepat disebut penelitian dengan pendekatan kualitatif 

seperti dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Sowiyah, 2005: 83). Data 

dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan pengamatan langsung 

dilapangan, kemudian dianalisis secara induktif.  

          Bogdan dan Taylor (dalam Moleong. 2010: 4) mendefinisikan metodologi 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

dapat diamati. Denzin dan Lincoln ( dalam Moleong, 2010: 5) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamaiah, metode 

alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. 
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          Pendekatn fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, 

yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan 

apa adanya Dimyati (dalam Sowiyah, 2006: 86). Menurut Moleong, (2010: 17) 

Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti pristiwa 

dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi terentu. 

Penggunaan metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan 

gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian. 

Kegiatan pemenuhan standar minimal bagi SSN yang ada di dalam SNP  adalah 

pristiwa sosial dimana kepala sekolah melakukan kegiatan dengan atau melalui 

orang lain untuk mencapai tujuan. 

          Rancangan studi kasus dipilih dengan tujuan memperoleh informasi 

manajemen SSN secara rinci dan menyeluruh dari fokus penelitian pada latar 

alami dengan karaktristik  yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbeda-beda 

dan untuk menemukan variabel yang ada dalam konteks nyata yang berrkaitan 

dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sejalan dengan pendapat Lincoln 

dan Guba (dalam Moleong, 2010: 8)  penelitian kualitatif melakukan penelitian 

pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. 

          Desain studi kasus dalam penelitian ini adalah desain kasus tunggal 

holistik. Kasus tunggal yang dimaksud adalah kasus iplementasi manajemen 

sekolah standar nasional di SMKN 1 Kotabumi. Adapun holistik karena 

implementasi manajemen SSN melibatkan kepala sekolah, pendidik, tenaga 

pendidik dan peserta didik, yang saling terkait satu dengan yang lain. 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

          Pada penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan, karena peneliti 

bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data Mile & Huberman 

(dalam Sowiyah, 2005: 89). Adapun keuntungan peneliti sebagai instrumen 

adalah subjek lebih tanggap akan kedatangannya, peneliti dapat menyesuaikan 

diri dengan setting penelitian, keputusan dapat diambil cepat, arah dan gaya serta 

topik pembicaraan dapat berubah-ubah. Demikian juga informasi dapat diperoleh 

melalui sikap dan cara responden/informan memberikan informasi, Bogdan & 

Biklen (dalam Sowiyah 2005: 89). 

          Peneliti kunci masuk ke setting agar dapat berhubungan dengan informan 

sendiri dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen, dapat memahami kaitan 

kenyataan yang ada di setting serta berusaha mengatasi berbagai masalah yang 

terdapat di lapangan. Peneliti berusaha berinteraksi dengan subjek secara wajar 

dan memberi warna terhadap segala perubahan di lapangan. Oleh sebab itu 

peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Hubungan baik antara peneliti dengan subjek peneliti (sebelum, selama, maupun 

sesudah memasuki lapangan) merupakan kunci utama keberhasilan pengumpulan 

data. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses 

penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan 

lengkap. Peneliti sebelum memasuki lapangan, terlebih dahulu menyiapkan 

secara baik, dan mengedepankan etika.. Peneliti selama di lapangan selalu 

berupaya bersikap ramah, berusaha membina hubungan baik dengan subjek agar 

subjek terbuka memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan 
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peneliti, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Kehadiran peniliti di 

SMKN 1 Kotabumi sebagia berikut:           

          Setelah proposal tesis disetujui pembimbing, peneliti mendapat izin 

penelitian dari pembimbing, dilakukan penelitian yang sebenarnya. Dengan 

memperoleh surat izin penelitian pada tanggal 12 November 2012, Nomor 

7377/UN26/3/PL/2012 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 1 Kotabumi. 

          Pada hari Senin, 19 November 2012, peneliti menuju SMKN 1 Kotabumi, 

dengan maksud untuk mengantarkan surat permohonan untuk melakukan 

penelitian. Peneliti berada di depan sekolah pukul 09.15, peneliti disambut 

dengan ramah oleh bapak petugas penjaga keamanan yang sedang berada di pos 

penjagaan. Peneliti menanyakan keberadaan kepala sekolah, beliau menagatakan 

kurang tahu dan peneliti langsung menuju kantor  SMKN 1 Kotabumi. Di 

halaman sekolah peneliti melihat papan nama sekolah yang terbuat dari semen, 

dan banyak pepohonan yang membuat suasana halaman sekolah cukup sejuk 

pada pagi itu. Sampai di kantor, penulis ditemui dengan penerima tamu, dan 

sekali lagi peneliti menanyakan keberadaan kepala sekolah. Beliau menanyakan 

keperluan dan  peneliti menjelaskan dengan singkat maksud kedatangan peneliti, 

dan petugas penerima tamu memberikan penjelasan bahwa pada hari ini kepala 

sekolah tidak datang dikarenakan ada satu kegiatan di luar. Beliau berjanji akan 

menginformasikan kepada peneliti apabila kepala sekolah berada di tempat. 

          Pada tanggal 20 November 2012, kembali peneliti berkunjung ke sekolah 

dengan maksud yang sama seperti kemarin untuk mengantarkan surat 

permohonan melakukan izin penelitian. Hari ini peneliti datang lebih pagi. Tepat 

jam 7.00 peneliti sudah berada di lingkungan sekolah. Pagi ini peneliti tidak 



43 
 

 

bertemu dengan petugas keamanan yang peneliti temui di pos penjagaan kemarin, 

peneliti melihat banyak peserta didik sedang menyapu halaman sekolah. Peneliti 

juga melihat beberapa dewan guru yang mengatur siswa dalam membersihkan 

halaman sekolah. Bapak dan ibu guru tidak memperhatikan kehadiran peneliti 

pada saat itu. Dikarenakan kondisi yang masih sibuk, peneliti hanya berdiri di 

depan pos penjagaan. Pukul 7.15 peneliti mendengar bel berbunyi, namun peserta 

didik tetap asik membersihkan halaman dengan menyapu dan mengangkat 

sampah dedaunan. Bapak dan ibu guru juga sepertinya tidak menghiraukan bunyi 

bel sekolah sebagai pertanda proses belajar mengajar di mulai. Peneliti perhatikan 

setelah sepeuluh menit  bel berbunyi, satu persatu peserta didik mulai 

meninggalkan halaman menuju keruangan kelas masing-masing. Peneliti masih 

tetap berdiri didepan pos penjagaan, sampai akhirnya ada seorang bapak tampa 

seragam mendekati dan menanyakan mengapa tidak langsung menuju kantor, 

peneliti tidak berkomentar, hanya mulai membuka percakapan ringan dengan 

beliau, kemudian peneliti langsung menuju kantor. Di ruang kantor belum ada 

petugas yang berada disana, sehingga peneliti  menunggu di ruang tunggu yang 

telah disiapkan. Ruang tunggu tertata rapih, ada maket sekolah, lemari pajangan 

yang berisikan piala-piala yang diperoleh sekolah, gambar presiden beserta wakil, 

dan burung garuda. Di ruang tunggu juga diletakkan dua buah pot bunga yang 

cukup besar ukurannya, namun sayang bunga tersebut seperti tidak terawat. 

          Tiga puluh menit berlalu, saat ini waktu   pukul 7.45, belum ada seorang 

petugas tata usaha yang hadir, namun peneliti memperhatikan guru-guru mulai 

berdatangan. Bapak/ibu guru menyapa peneliti dan menanyakan mengapa peneliti 

berada diruang tunggu. Kembali peneliti menceritakan maksud dan tujuan 
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peneliti Bapak/ibu guru  menyarankan untuk menunggu, dikarenakan mungkin 

tidak berapa lama lagi kepala sekolah datang. Pukul 7.50 peneliti bertemu dengan 

petugas penerima tamu, dan peneliti disapa dengan ramah oleh beliau, sepertinya 

beliau masih ingat dengan janjinya kemarin. Beliau kembali mempersilahkan 

peneliti untuk menunggu kepala sekolah sebentar. 

          Pukul 8.00 peneliti melihat sebuah mobil memasuki halaman dan langsung 

menuju depan kantor sekolah, ternyata beliau adalah kepala sekolah. Peneliti 

tetap menunggu diruang tamu samapai peneliti dipersilahkan untuk masuk 

menghadap kepala sekolah. Pukul 8.15 peneliti dipanggil oleh penerima tamu 

untuk menghadap kepala sekolah. Peneliti masuk kedalam ruangan dengan 

mengucapkan selamat pagi, dan dijawab dengan ramah oleh kepala sekolah. 

Setelah dipersilahkan untuk duduk, dengan tidak membuang waktu peneliti 

langsung menceritakan maksud kedatangan peneliti. Peneliti menyerahkan surat 

permohonan untuk melakukan penelitian, dan bapak kepala sekolah membaca 

surat dengan seksama. Setelah membaca surat, beliau langsung menanggapi, pada 

dasarnya beliau tidak berkeberatan peneliti melakukan penelitian di sekolah yang 

beliau pimpin, hanya saja untuk selanjutnya peneliti berurusan dengan kepala tata 

usaha. Peneliti mengucapkan terimakasih, dan peneliti langsung mengatakan 

suatu saat peneliti akan melakukan wawancara dengan bapak kepala sekolah, dan 

beliau menyambutnya dengan senang hati. Selanjutnya peneliti di hadapkan 

dengan seorang ibu,  beliau adalah  ketua tata usaha. Dengan singkat kepala 

sekolah menjelaskan segala sesuatunya kepada kepala tata usaha, dan setelah 

kepala tata usaha paham, kepala tata usaha mengajak peneliti menuju 

keruangannya. 
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          Ruang kepala tata usaha berupa ruang terbuka yang hanya disekat dengan 

lemari sebagai pembatas. Dihadapan meja beliau disediakan satu buah kursi, dan 

tidak begitu jauh dari meja kepala tata usaha tersedia kursi tamu. Seluruh petugas 

tata usaha berada di ruang ini. Kepala tata usaha menanyakan lebih rinci lagi apa 

yang dapat beliau bantu,  peneliti menjelaskan bahwa peneliti akan melakukan 

penelitian, dan pada saatnya peneliti akan melakukan wawancara kepada wakil 

kepala sekolah, guru, kepala sekolah, kepala tata usaha, tata usaha dan peserta 

didik, juga peneliti menjelaskan bahwa penelitipun akan melakukan pengamatan 

dokumen, dan observasi lingkungan. Beliau menjawab, pada dasarnya kami tidak 

berkeberatan, dan beliau menanyakan utnuk pertama sekali siapa yang ingin 

peneliti wawancarai.  

          Peneliti mengetahui bahwa bapak kepala sekolah belum lama bertugas di 

sekolah ini, jadi beliau belum begitu banyak mengetahui mengenai sekolah, oleh 

karena itu, orang yang pertama sekali ingin peneliti wawancarai adalah wakil 

kurikulum. Kepala tata usaha langsung membawa peneliti keruang wakil 

kurikulum. Ruangan wakil kurikulum berada satu ruangan dengan wakil kepala 

sekolah lainnya. Kondisi ini memudahkan peneliti untuk mewawancarai wakil-

wakil kepala sekolah lainnya. Sekilas penulis memperhatikan kondisi ruangan 

wakil kurikulum, terkesan sederhana dan kurang tertata. Diruang ini penulis 

bertemu dengan wakil kurikulum, dan penulis menyampaikan maksud 

kedatangan peneliti. Beliau merasa senang dan siap membantu apa saja yang 

peneliti butuhkan, tetapi beliau mengatakan kalau bisa tidak hari ini, dikarenakan 

ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan segera. Peneliti membuat janji dengan 

beliau untuk menemui beliau keesokan harinya. 
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          Sesuai dengan kesepakatan yang peneliti telah buat dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum, peneliti telah berada di ruang beliau tepat jam 10.00 . 

Beliau ternyata telah menunggu, dan peneliti mulai melakukan wawancara. 

Untuk pertemuan pertama ini tampa terasa waktu 1 jam terlewatkan, dan 

selanjutnya dengan senang hati beliau menemani peneliti berkeliling sekolah.. 

Tampa sengaja peneliti bertemu dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 

langsung saja peneliti bertanya apakah beliau memiliki waktu untuk 

diwawancarai, dan beliau tidak berkeberatan. Pada hari ini peneliti dapat 

melakukan wawancara dua orang wakil kepala sekolah, dan peneliti telah 

mengetahui kondisi lingkungan . Sebelum meninggalkan sekolah pada hari ini, 

peneliti menuju keruang kepala tata usaha, kira-kira kapan peneliti dapat 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Setelah beliau menanyakan 

langsung kepada kepala sekolah, penulis mendapat waktu pada tanggal 26 

November 2012. 

           Tanggal 26 November 2012, tepat jam 7.00 peneliti telah berada di 

lingkungan sekolah. Hari ini hari senin, peneliti juga ingin melakukan 

pengamatan langsung mengenai upacara bendera di sekolah ini. Sesampainya 

peneliti diruang tunggu kantor, peneliti telah disapa dengan ramah oleh bapak/ibu 

guru. Peneliti langsung menuju lapangan upacara dan melihat persiapan untuk 

melaksankan upacara. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sibuk 

mempersiapkan segala sesuatunya. Peneliti memperhatikan peserta didik sudah 

memposisikan diri pada barisan  masing-masing, dan upacara berjalan dengan 

baik. 
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          Setelah upacara peneliti langsung menemui kepala sekolah untuk meminta 

waktu melakukan wawancara, dan beliau tidak berkeberatan untuk melakukan 

wawancara saat itu juga. Peneliti hanya menghabiskan waktu tiga puluh menit di 

ruang kepala sekolah, dikarenakan kepala sekolah masih tergolong baru di 

sekolah ini, sehingga ada hal-hal yang belum beliau kuasai. Setelah melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, peneliti menghentikan jadwal wawancara, 

dikarenakan pendidik dan peserta didik sedang sibuk melakukan persiapan untuk 

menghadapi ulangan akhir semeter ganjil. Selama jeda ini, peneliti melakukan 

pengamatan dan observasi dokumen. 

          Peneliti mulai kembali melakukan wawancara pada tanggal 14 Januari 

2013. Pada hari ini peneliti mewawancarai wakil kepala sekolah bidang sarana 

prasarana, wakil kepala sekolah bidang hubungan kerja sama industri dan wakil 

sekolah manajemen mutu. Agar tidak terjadi kejenuhan didlam melakukan 

wawancara, peneliti hanya melakukan wawancara setiap hari senin. Pada tanggal 

21 Januari 2013 peneliti melakukan wawancara kepada empat orang guru, pada 

tanggal 28 januari 2013, peniliti melakukan wawancara kepada kepala tata usaha 

dan staf tata usaha,dan pada tanggal 4 Februari 2013, peneliti melakukan 

wawancara kepada peserta didik.  Selanjutnya apabila ada hal yang masih ingin 

peneliti peroleh melalui informan yang telah peneliti pilih, maka peneliti kembali 

ke informan tersebut.   

          Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2013 kegiatan pengumpulan data 

selesai, dilanjutkan dengan penganalisaan dan penyusunan laporan penelitian. 
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3.3 Informan Penelitian 

         Informan adalah orang dalam-latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan 

informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin 

dapat membenamkan diri dalam konteks setempat. Menurut Moleong (2003: 7), 

penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu atau perorangan. Guna memperoleh informasi yang diharapkan, 

peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya, 

berdasarkan penjelasan tersebut maka informan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Rincian Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kepala Sekolah 

Pengawas 

Komite Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru 

Kepala Tata Usaha 

Staff Tata Usaha 

Siswa 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

2 

5 

 Jumlah 19 

 

          Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: (1) 

subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi 

sasaran penelitian, (2) subjek masih aktif terlibat di lingkungan aktivitas yang 

menjadi sasaran penelitian, (3) subjek mempunyai waktu untuk diminta informasi 
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oleh peneliti, dan (4) subjek tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

          Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

peneliti memilih informan secara purposif. Teknik purposif sampling digunakan 

untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui 

penseleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi 

permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. 

Purposif sampling memberikan kebebasan peneliti untuk menentukan informan 

yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Sampling yng dimaksud bukanlah 

sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan 

kedalaman informasi. 

          Sumber data dokumen berfungsi sebagai indikator dari produk pelaksanaan 

manajemen. Dokumen mencakup semua yang terkait dengan fokus penelitian 

termasuk pula dalam dokumen foto, dokumen sekolah, dan buku. 

          Sumber data suasana, ditujukan kepada kondisi keseharian SMKN 1 

Kotabumi didalam melaksankan tugas pokoknya. Data diperoleh melalui 

pengamatan dan peneliti berusaha mengadakan pendekatan melalui pergaulan 

dengan informan dengan suasana tidak formal. Jenis data yang dikaji penelitian 

ini dibatasi pada yang berhubungan dengan fokus penelitian.   

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

          Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode      

pengumpulan data guna menghindari kelemahan metode satu dengan metode    
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lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi 

dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mantja (dalam Sowiyah, 2005: 

95) bahwa teknik pengumpulan data interaktif terdiri dari wawancara, dan 

pengamatan berperran serta, sedangkan non interaktif terdiri meliputi pengamatan 

tidak berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. 

 

3.4.1 Wawancara Mendalam 

          Wawancara mendalam adalah suatu bentuk percakapan antara dua orang 

atau lebih dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara peneliti dan informan. 

Melalui wawancara peneliti berupaya secara langsung tatap muka dengan 

informan, dimana percakapan mempunyai tujuan dalam usaha untuk memperoleh 

kontruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas organisasi, 

perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan, Sonhaji (dalam Sowiyah, 2005: 

96). 

          Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dari 

informan. Wawancara tidak terstruktur dipilih agar peneliti leluasa untuk 

menggali informasi yang lengkap dan dalam dalam suasana santai. Semua 

pertanyaan dalam proses wawancara akan ditujukan kepada para informan baik 

primer maupun skunder yang objektif dan dapat dipercaya. Wawancara akan 

dilaksanakan dengan efektif dan terarah, artinya dalam kurun waktu yang 

sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. 
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          Peneliti melakukan wawancara kepada 19 informan, disaat melakukan 

wawancara peneliti merekam semua pembicaraan dengan menggunakan alat 

rekaman, dengan meminta izin terlebih dahulu dengan informan. Setelah selesai 

melakukan wawancara, peneliti dan informan mendengarkan bersama-sama hasil 

rekaman, dan mengecek hal-hal yang terlewatkan. Agar wawancara tidak 

menyimpang dari fokus dan subfokus penelitian, peneliti mempersiapkan 

panduan wawancara.  

          Informan dipilih sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki informan 

berkenaan dengan fokus dan sub fokus penelitian. Kepala Sekolah di karenakan 

baru satu tahun menjabat di SMKN 1 Kotabumi, tidak mengetahui beberapa hal 

yang telah dilakukan sekolah sebelum keberadaan beliau di SMKN 1 Kotanumi. 

Oleh karena itu beberpa aktivitas yang dilakukan sebelum keberadaan beliau, 

tidak ditanyakan. Setelah melakukan wawancara kepada kepala sekolah, peneliti 

melakukan wawancara kepada informan lain. Hanya saja untuk informan dari 

Dinas Pendidikan, penulis batalkan, dikarenakan situasi yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan. 

 

3.5.2 Observasi Partisipan 

          Terdapat beberapa alasan mengapa pengamatan atau observasi dalam 

kualitatif dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya, Seperti yang dikemukakan oleh 

Guba dan Licoln dalam Yuniati (2010: 48) karena (a) tehnik pengamatan 

didasarkan atas pengalaman langsung yang ampuh untuk mengetes kebenaran, 

(b) tehnik pengamatan memungkinkan melihat, mengamati dan mencatat 

kejadian atau prilaku yang sebenarnya, (c) dalam pengamatan dimungkinkan 
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mencatat pristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional 

maupun yang langsung diperoleh dari data, (d) dapat dipakai untuk mencetak 

kepercayaan data yang sekiranya meragukan, (e) memungkinkan peneliti mampu 

memahami situasi yang rumit atau prilaku yang komplek, (f) dapat menjadi alat 

yang bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lain tidak 

memungkinkan, misalnya mengamati perilaku orang. 

          Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan berperan serta dan 

yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tidak berperan serta peneliti atau 

pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan saja. 

Sedangkan pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi 

sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan menjadi anggota dari kelompok yang 

diamati (Moleong, 2004:127). 

           Observasi partisipan juga digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil 

wawancara yang diberikan oleh informan yang mungkin belum menyeluruh atau 

belum mampu menggambarakan segala macam situasi atau bahkan menyimpang, 

Sejalan dengan tujuan  observasional adalah untuk menggambarkan setting, 

orang-orang yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Laporan 

observasi harus mencakup detil deskriptif yang mencakup untuk membolehkan 

seseorang mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana hal tersebut terjadi.  

          Observasi peneliti lakukan dengan cara mengamati kondisi dan  segala 

kegiatan  yang ada disekolah. Untuk keadaan fisik ( lingkungan sekolah, ruang 

kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang kepala sekolah, ruang OSIS, 

perpustakaan dan gudang, penulis melakukan pengamatan setiap ruang secara 
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rinci. Transkrip hasil pengamatan observasi mengenai ruang-ruang di atas, 

terlampir.  

          Peneliti mengikuti beberapa kali jalannya upacara pada hari senin. Petugas 

upacara dilakukan secara bergiliran dari setiap kelas, begitu juga dengan Pembina 

upacara. Jadwal petugas upacara bendera dan Pembina upacara telah tersusun 

sejak tahun ajaran baru dimulai. Selama peneliti mengikuti upacara bendera pada 

hari senin, petugas melaksanakan tugas dengan baik, hanya saja terkadang 

Pembina upacara yang bertugas pada waktu itu sering tidak bersedia menjadi 

pembina dikarenakan kurang rasa percaya diri, sehingga terpaksa digantikan oleh 

wakil kepala sekolah yang berkenan. Selama peneliti mengikuti upacara bendera 

pada hari senin, peneliti mengamati tidak semua guru ikut ambil bagian pada 

upacara hari senin, meskipun ada daftar hadir yang harus ditandatangani oleh 

guru apabila mereka mengikuti upacara. Selama peneliti mengikuti upacara, 

peneliti tidak melihat tenaga kependidikan mengikuti upacara. Upacara bendera 

dimulai pada pukul 7.00 WIB. 

          Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti tidak sempat mengikuti 

kegiatan peringatan hari besar nasional/keagamaan, sehingga peneliti hanya 

melihat dari foto yang kegiatan yang ada. Melalui foto kegiatan tersebut, peneliti 

bias menyiimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 

          Untuk proses pembelajaran peneliti melakukan pengamatan dengan cara 

mengelilingi kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti memperhatikan 

guru tidak langsung menuju ke ruang kelas disaat bel berbunyi. Peneliti juga 

mengamati guru masih melakukan pembelajaran dengan teacher centre , tiga kali 

penulis menemukan guru meminta peserta didik untuk mencatat materi pelajaran 
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di papan tulis, sementara guru tidak berada di ruang kelas dengan berbagai 

alasan. 

          Pembinaan ekstra kurikuler di pusatkan pada hari saptu. Penulis mengamati 

pembinaan ekstra kurikuler berjalan dengan baik. Ada 12 ekstra kurikuler yang 

disediakn sekolah, yaitu ( Palang Merah Remaja, ROHIS, Pramuka, Pencak Silat, 

Karate, Futsal, Basket, Musik, Basket, Volley, English Club, PASKI, Kelompok 

Ilmiah Remaja). Prestasi yang diperoleh untuk kegiatan ekstra kurikuler 

terlampir. 

          Pada hari jum’at bel berbunyi pada pukul 7.00 WIB. Kegaiatan diawali 

dengan senam bersama. Senam-senam yang dilakukan Senam Kesagaran 

Jasmani, Poco-poco, dan aerobic. Senam dipimpin oleh guru olahraga. 

          Untuk rapat dinas tidak dilakukan secrara rutin. Rapat dinas dilaksanakan 

apabila dipandang perlu, dan undangan rapat dinas hanya melalui SMS, sehingga 

terkadang ada beberapa guru yang terlewatkan. Rapat dinas berjalan dengan 

tertip. 

 

3.4.3 Studi Dokumentasi 

          Studi dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber-sumber non insani yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan 

rekaman, Sonhaji (1994). Penggunaan studi dokumentasi dan rekaman 

didasarkan pada lima alasan yaitu: (1) tersedia dan murah ( terutama dalam segi 

waktu), (2) merupakan informasi yang stabil, akurat dan dapat dianalisis kembali, 

(3) merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual; relevan dan 

mendasar dalam konteksnya, (4) merupakan pernyataan legal yang dapat 
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memenuhi akuntabilitas, dan (5) bersifat nonreaktif, sehingga tidak sukar 

ditemukan dengan teknik kajian isi. 

          Peneliti melihat beberapa dokumentasi yang dimiliki oleh SMKN 1 

Kotabumi. Data pendidik dan tenaga kependidikan tergantung dengan rapi di 

dinding ruang tata usaha. Untuk arsip, setiap pendidik dan tenaga kependidikan 

memiliki satu map khusus di lemari arsip, namun ketika peneliti mencoba 

meminta arsip salah seorang tenaga pendidik, ternyata banyak arsip yang masih 

kurang. Seperti tidak tersedianya SK terakhir, Sk berkala, piagam sertifikasi. 

          Peneliti meminta struktur komite sekolah, ternyata sekolah tidak memiliki 

struktur komite sekolah yang dapat dengan mudah dilihat. Penulis diperlihatkan 

struktur sekolah hanya melalui komputer. Sekolah memiliki maket yang baik, 

hanya saja maket yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi sekolah yang ada 

sekarang, dikarenakan telah banyak dilakukan pengembangan sekolah. 

          Dokumen rencana kerja sekolah jangka panjang, jangka menengah ada, 

hanya saja belum di cetak. Penulis hanya diperlihatkan rencana kerja melalui 

komputer. Penulis hanya diperlihatkan rencana kerja tahunan yang telah dicetak 

dan ditanda tangani oleh kepala sekolah. 

          Seluruh guru membuat program tahunan, program semester dan RPP. 

Peneliti diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut oleh ketua program masing-

masing. (Program Akuntani, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Perbankan, 

Tehnik Komputer Jaringan).  
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3.5 Teknik Analisa Data 

          Dalam proses analisis, peneliti akan menggunakan teknik deskriptif, 

melalui tiga alur kegiatan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) 

penarikan verifikasi, sebagai sesuatu yang saling terkait pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun 

wawasan umum (Miles & Huberman, 1992; 23). Kaitan ketiganya dan langkah-

langkah analisis data digambarkan sebagai berikut :  

 

 

           

 

                           

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pola Interaktif Data Penelitian 

Sumber : Miles & Huberman (1992: 23) 

 

 

           

 

          Setelah seluruh data terkumpul, peneliti meninggalkan lapangan dan mulai 

membaca, memahami dan menganalisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-

langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

Penyajian 

Data 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Sementara 

Verifikasi Penarikan Kesimpulan 

Temuan Akhir 
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          Pertama, pengorganisasian data, semua data observasi, dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan fokus penelitian, ditata sesuai   dengan kronologis 

kegiatannya, diberi nomor urut halaman secara  berkesinambungan. 

          Kedua, penentuan kategori koding. Semua data yang terekam dalam 

catatan lapangan kembali dibaca dan diteliti, untuk kemudian diidentifikasi topik-

topik liputannya, dan dikelompokkan kedalam kategori-kategori. Setiap kategori 

diberi kode yang menggambarkan cakupan makana topik. Misalnya, kategori 

manajemen kurikulum, diberi Kode MK. Kode tersebut nantinya dijadikan alat 

untuk mengorganisasikan satuan-satuan data. Adapun yang dimaksud dengan 

satuan data adalah potongan-potongan catatan lapangan berupa kalimat, satu 

alenia, atau urutan alenia. Secara rinci, pengkodean dibuat berdasarkan pada 

teknik pengumpulan data, kelompok informan. Tabel pengkodean terlihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Pengkodean 

Tehnik 

Pengumpulan 

Kode Sumber Data Kode 

Wawancara 

 

Obeservasi 

 

Dokumentasi 

W 

 

O 

 

D 

Kepala Sekolahak 

Wakil Kepala Sekolah 

Guru 

Kepala Tata Usaha 

Tata Usaha 

Siswa 

KS 

WKS 

G 

KTU 

TU 

S 
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Contoh penerapan kode dan cara membacanya W    KS     MK     20-11-12 

Teknik pengumpulan data 

Kepala Sekolah 

Sub Fokus 

Tanggal  

          Ketiga, menyortir data. Setiap topik yang terorganisir dalam satuan data 

diberi kode kesesuaian pada bagian pinggir lembar catatan lapangan. Selanjutnya 

semua catatan lapangan di fotocopy dan catatan lapangan yang asli disimpan 

sebagai arsip, sedangkan hasil fotocopy tersebut, dipotong-potong berdasarkan 

satuan datanya. Cara ini disebut pendekatan potong-simpan dalam map (the cup-

up-and-put-in-folders approach). Selanjutnya memberi label pada map-map 

tersebut dengan nomor kode serta ungkapan yang sesuai (Bogdan & Biklen, 

1998). Guna memudahkan pencarian catatan lapangan asli pada bagian bawah 

setiap satuan data diberi notasi. Dengan membaca notasi tersebut dari setiap  data 

diambil dapat dilacak dengan mudah. 

          Keempat, untuk memudahkan penarikan kesimpulan sebagai temuan-

temuan tentative dibuat beberapa matrik dan bagan konteks sebagaimana 

dikembangkan oleh Miles & Huberman (dalam Sowiyah, 2005:106). 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

          Pengecekan keabsahan data penelitian menurut Moleong, (2010: 327), 

dapat dilakukan melalui empat cara pengecekan data, yaitu melalui: 1) derajat 

kepercayaan, 2) keteralihan, 3) kebergantungan, dan 4) kepastian data peneliti. 
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          Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan data diperoleh melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) perpanjangan keikut sertaan peneliti pada 

latar penelitian, 2) ketekunanan pengamatan agar dapat ditemukan  ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan isu atau persoalan yang 

sedang dicari, 3) triangulasi sumber yakni obyek dan isu yang sama ditanyakan 

kepada tiga sumber yakni penanggung jawab, pendidik dan peserta didik, serta 

melalui triangulasi metode, yakni wawancara mendalam dengan informan, 

pengamatan terhadap kegiatan manajemen, dan pengkajian dokumen yang terkait 

dengan implementasi manajemen SSN, 4) pemeriksaan melalui diskusi yng 

mendalam dengan teman sejawat atau satu profesi dengan peneliti, 5) penyediaan 

referensi yang cukup sebagai alat untuk menampung dan menyesusaikan kritik, 

6) analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang 

tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan, 7) 

pengecekan terhadap anggota yang terlibat dalam penelitian diminta untuk 

memberikan reaksi terhadap data yang telah diorganisir peneliti. 

          Pengecekan transferabilitas atau keteralihan diperoleh melalui uraian rinci 

yakni deskripsi secara rinci temuan-temuan dilapangan yang dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian. Peneliti dituntut agar melaporkan hasil penelitiannya 

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat peneltian 

dilaksanakan. Laporan penelitiannya harus mengacu pada fokus penelitian, dan 

uraiannya harus mengungkap secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

pembaca agar temuan-temuan yang diperoleh dapat difahami. Penemuan tersebut 

berupa penafsiran dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung 

jawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata. 
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          Pengecekan dependabilits atau kebergantungan data diperoleh melalui 

pemeriksaan terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

auditor yang dipandang dapat memberikan koreksi masukan-masukan. Dalam 

konteks penelitian ini para auditor terutama adalah para pembimbing. 

Pembimbing I adalah Dr. Sumadi, M.S dan Pembimbing II adalah Dr. Sowiyah, 

M.Pd. 

          Pengecekan konfirmabilitas atau kepastian data diperoleh melalui 

pemeriksaan secara berulang-ulang terhadap hasil penelitian. Langkah-langkah 

pengecekan konfirmabilitas meliputi: 1) memeriksa kembali data hasil penelitian 

secara berulang-ulang, 2) mencocokkan kembali dengan data pendukung, dan 

jika data tersebut sudah koheren maka dikatakan telah memenuhi konfirmabilitas. 

          Peneliti memeriksa kredibilitas dilakukan kegiatan: (a) diskusi dengan 

teman sejawat  dan pembimbing  (b) triangulasi data dan metode. Diskusi teman 

sejawat dilakukan dengan maksud meminta pendapat tentang penelitian yang 

peneliti lakukan. Samsel Arif adalah teman yang peneliti ajak berdiskusi tentang 

penelitian ini. Beliau adalah mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan di 

Universitas lampung, yang tengah mempersiapkan tesis. Hasil diskusi peneliti 

tuangkan dalam bentuk tulisan dan peneliti meminta saran dari pembimbing I dan 

II. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran data atau 

informasi dari informan lain yang berbeda. Pengecekan keajegan data diperoleh 

melalui triangulasi sumber. Objek dan isu yang sama ditanyakan kepada delapan 

sumber yaitu: Pengawas, Kepala Sekolah, Komite, Wakil Kepala Sekolah, Guru, 

Siswa, Kepala Tata Usaha, Staff Tata Usaha.           
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3.8 Pemaparan Data 

          Pemaparan data penelitian mencakup menyusun data secara sistematis, 

penulisan data  dalam teks naratif, dan penyajian temuan. Penyusunan data secara 

sistematis dimulai dengan memasukkan hasil analisis data kedalam matrik cek 

data, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan data lengkap dalam bentuk 

kalimat yang dibuat berdasarkan pernyataan informan dan disusun sesuai dengan 

sub-fokus penelitian. Matriks dipergunakan untuk memudahkan dalam penentuan 

tingkat kejenuhan data pada setiap sub fokus penelitian selanjutnya ditentukan 

proses pengumpulan data, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. 

          Penyajian data dalam bentuk naratif dibuat secara singkat dan komunikatif 

sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang ingin memperoleh gambaran 

makro tentang apa yang terjadi pada obyek penelitian. Temuan disajikan dalam 

bentuk penjelasan, matrik, diagram alir, diagram konteks, dan pola. Setelah 

pemaparan data langkah selanjutnya adalah pembahsaan temuan berdasarkan 

teori yang ada untuk dicari maknanya dan dibuat kesimpulan. 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

          Tahap-tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu; (1) tahap pra 

lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, dan (4) tahap 

pelaporan hasil penelitian (Moleong, 2010: 127). 

          Pada tahap pralapangan, kegiatan yang dilakukan adalah: (a) Mencari isue-

isue tentang manajemen pendidikan yang unik, menarik dan layak untuk 

dijadikan topik penelitian. (b) Berdasarkan pencarian isue tersebut, akhirnya 

dipilih topik penelitian , yaitu pelaksanaan manajemen SSN  di SMKN 1 
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Kotabumi. (c) Melakukan pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan 

topik penelitian dan melakukan pengamatan awal terhadap fenomena 

pelaksanaan manajemen di SMKN 1 Kotabumi. (d) Langkah selanjutnya adalah 

menetapkan substansi penelitian, dan menyusun rencana penelitian tesis , (e) 

Proposal penelitian yng telah disusun, kemudian dikonsultasikan dengan 

pembimbing tesis yang telah ditetapkan. (f) Setelah mendapat persetujuan 

pembimbing tesis, kemudian dilaksanakan seminar proposal dan mengurus izin-

izin penelitian. 

          Tahap pekerjaan lapangan merupakan tahapan studi terfokus yang 

dilakukan di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, 

pengamatan dan pengkajian dokumen. Wawancara dilaksanakan terhadap 

informan menggunakan pertanyaan terbuka dan tidak tertstruktur. Data yang 

ingin diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang manajemen SSN, 

proses pembelajaran dan prestasi akademik peserta didik. 

          Pada tahap analisis data, secara operasional transkrip wawancara dibaca 

berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode 

berdasarkan subfokus penelitian dan sumbernya. Proses analisis data selanjutnya 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, penyelesaian, dan 

pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentranformasi kata-

kata dan kalimat yang panjang menjadi kalimat ringkas dan bermakna. 

Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokkan data sejenis dan mencari 

polanya sehingga bisa dikembangkan pola pelaksanaan SSN. Penyajian data 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan data yang memberikan kemungkinan 
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adanya penarikan kesimpulan, yang dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dimulai dari longgar, tetap terbuka 

dan skeptis. Mula-mula penarikan kesimpulan belum jelas, kemudian meningkat 

menjadi rinci, selanjutny mengakar dan kokoh. 

          Tahap pelaporan hasil penelitian merupakan hasil dari beberapa tahap 

sebelumnya, yang berupa draf laporan hasil penelitian. Laporan penelitian terdiri 

atas: latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, 

penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian, dan simpulan yang 

ditulis secara naratif. Pada tahap pelaporan, penulis selalu berkonsultasi dengan 

pembimbing I dan pembimbing II. Saran-saran yang diberikan oleh pembimbing 

I dan pembimbing II menjadi masukan bagi peneliti untuk menyelesaikan laporan 

penelitian ini, 

 

 


