
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

      Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem 

Manajemen\Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 pada pendidikan vokasional dengan 

menerapkan 8 prinsip manajemen mutu, mengetahui kendala-kendala 

implementasi SMM ISO 9001 : 2008 dan cara mengatasinya. Oleh sebab itu 

diperlukan proses pengumpulan data di lapangan memahami obyek yang 

berhubungan dengan cara kerja yang ilmiah untuk memenuhi objek penelitian. 

      Sejalan dengan uraian  tersebut, dengan melihat gejala sosial antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan (holistik) usaha penulis 

untuk mengungkapkan data dan memahami makna di balik kenyataan yang ada 

dengan cara masuk pada sumber langsung dari subyek penelitian melalui 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi tentang implementasi SMM ISO 

9001: 2008 SMK Negeri 2 Metro, maka pendekatan yang digunakan adalah 

metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualititatif. 

Penggunaan metode dan pendekatan ini berawal dari tujuan pokok penelitian, 

yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa data serta informasi lapangan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya.   

      Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode naturalistik (Nasution 

1992 : 9), mengemukakan ciri-ciri penelitian naturalistik, adalah: (1) sumber data 
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ialah situasi yang wajar atau ”natural setting”, (2) peneliti sebagai instrumen 

penelitian, (3) sangat deskriptif, (4) mementingkan proses maupun produk, (5) 

mencari makna, (6) mengutamakan data langsung (first hand), (7) triangulasi, (8) 

menonjolkan rincian kontekstual, (9) subjek yang diteliti dipandang berkedudukan 

sama dengan peneliti, (10) mengutamakan perpektif emic, (11) verifikasi, (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 senada diungkapkan oleh Moleong 

(1995: 14) yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif (qualitative research) 

berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis data secara 

induktif”. 

      Cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data  penelitian, penulis 

bertemu langsung (face to face) dengan responden agar dapat mengamati perilaku, 

pendapat, sikap, dan pendayagunaannya berdasarkan pandangan subjek penelitian. 

Penelitian yang bersifat deskriptif lebih mementingkan proses dari pada hasil, 

membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 

keabsahan data, sasaran penelitian diarakan kepada usaha menemukan prinsip-

prinsip dasar, responden dapat menilai kembali data dan informasi yang diberikan 

perlu direvisi atau untuk melengkapi data dan informasi baru. Bogdan dan Biklen 

(1998: 29-32), mengemukakan lima karakteristik penelitian kualitatif, sebagai 

berikut:  (1) mempunyai latar belakang alami sebagai sumber data atau pada 

konteks dari sesuatu yang utuh, (2) peneliti sendiri merupakan instrumen utama 

dalam usaha pengumpulan data, (3) lebih mementingkan proses dari pada pada 
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hasil, (4) cenderung mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati, dan (5) 

sangat mementingkan makna  yang terkandung dalam suatu tindakan atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

 

      Rancangan stadi kasus dipilih dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas 

pertanyaan how dan why tentang implementasi mengenai sistem manajemen mutu 

SMM ISO 9001: 2008 yang dilaksanakan  di SMK Negeri 2 Metro. Hal ini senada 

dengan Yin (2011: 1) yang menyatakan bahwa secara umum, studi kasus 

merupakan strategi yang cocok bila pokok pernyataan suatu penelitian berkenaan 

dengan pertanyaan how dan why, guna mencapai kualitas yang diharapkan oleh 

instansi terkait dan pelanggan baik internal maupun eksternal, dan selalu 

memperbaiki kualitas agar mampu bersaing dengan sekolah negeri maupun 

swasta yang ada di Kota Madya Metro khususnya dan Propinsi Lampung pada 

umumnya. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

      Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 2 Metro. Alasan peneliti mengambil 

lokasi tersebut adalah karena SMK Negeri 2 Metro merupakan sekolah kejuruan 

yang melaksanakan program standar manajemen mutu SMM ISO 9001: 2008 dan 

merupakan sekolah kejuruan yang sudah ditetapkan sebagai sekolah bertaraf 

internasional (SBI). 
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3.4 Kehadiran Peneliti 

 

Menurut Bogdan dan Biklen (1998: 89) bahwa kehadiran peneliti di lapangan 

dalam sebuah pene;itian kualitatif adalah sesuatu yang mutlak karena peneliti 

bertindak sebagai instrument penelitian dan sekaligus sebagai pengumpul data. 

Kehadiran peneliti menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap beberapa kasus. 

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Hal ini 

juga dikemukakan oleh Sugiyono (2006: 307) bahwa instrumen utama dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, akan tetapi ketika fokus penelitian 

menjadi lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen peneliti sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan 

sendiri, baik pada grand tour question, tahap facused and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.  Linchon dan Guba dalam 

Sugiyono (2006: 306) menyatakan bahwa instrumen dari pilihan yang natural 

adalah manusia. Peneliti harus melihat bahwa bentuk lain dari intrumentasi 

mungkin dipergunakan di tahap yang berikutnya dari suatu pemeriksaan, tapi 

manusia adalah arus utama awal dan lanjutan. Tetapi kalau instrumen manusia 

telah dipergunakan secara ekstensif di langkah lebih awal dari pemeriksaan, maka 

satu instrumen dapat dihaluskan pada data instrumen yang telah memiliki hasil. 

Kehadiran peneliti di lapangan diharapkan dapat bekerja sama dengan subyek 

penelitian. Peneliti diharapkan mampu berinteraksi dengan subyek secara wajar di 

lapangan, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Hubungan baik 

antara peneliti dengan subyek sebelum dan selama dilapangan merupakan kunci 

utama keberhasilan dalam pengumpulan data. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

     Lincoln dan Guba (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 dimilikinya 

untuk memahami sesuatu . 

     Sejalan dengan pendapat di atas, maka yang akan menjadi instrumen utama 

adalah peneliti sendiri yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri 

mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, untuk lebih 

jelasnya akan dibahas teknik pengumpulan data tersebut, seperti; observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

3.5.1  Observasi 

 

      Terdapat beberapa alasan mengapa observasi atau pengamatan dalam 

penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Observasi atau 

pengamatan adalah instrumen lain yang sering dijumpai dalam penelitian 

pendidikan. Dalam observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu 

panca indranya yaitu indra penglihatan. Instrument pengamatan akan lebih efektif 

jika informasi yang hendak diambil berupa fakta-fakta alami, tingkah laku dan 

hasil kerja responden dalam situasi alami. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono 

(2006: 310) bahwa melalui pengamatan, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dari perilaku tersebut.  Dalam penelitian pendidikan, Darmadi (2011:264) 

membedakan metode pengamatan menjadi tiga yaitu sebagai berikut : 
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a. Pengamatan Terbuka 

Pada proses ini, peneliti dalam menjalankan tugasnya ditengah-tengah kegiatan 

responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti 

terjadi hubungan atau interaksi secara wajar. 

b. Pengamatan Tertutup 

Pada proses ini, peneliti tidak mengetahui responden yang bersangkutan. Model 

pengamatan tertutup berfungsi untuk mengetahui reaksi responden secara wajar 

dan tidak dibuat-buat, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan. 

c. Pengamatan Tidak Langsung 

      Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengambilan data dari responden 

walaupun mereka tidak hadir secara langsung ditengah-tengah responden. 

Pengamatan secara tidak langsug dapat dilakukan secara mudah seiring 

perkembangan teknologi yang ada untuk membantu pengumpulan data seperti 

penggunaan telpon seluler serta melalui kamera CCTV. 

 

      Keterlibatan peneliti dalam melakukan pengamatan berperan serta menurut 

Spradley (1980:51) tingkat kedalamannya beragam yaitu dari yang tidak berperan 

serta, berperanserta pasif, berperanserta moderat, berperanserta aktif, sampai 

berperanserta penuh. Berperan serta moderat peneliti lakukan untuk memperoleh 

data tentang: (1) pelaksanaan proses pembelajaran, (2) mengamati intensitas 

kegiatan wakil manajemen mutu, (3) mengamati kegiatan manajemen dan staf 

administrasi, (4) mengamati kegiatan siswa di kelas, (5) mengamati kegiatan para 

guru di kelas, seperti bimbingan akademik, memasukan nilai dan memperbaiki 

nilai.  

      Pada waktu mengamati kegiatan siswa dan guru, peneliti juga menanyakan  
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kesulitan yang sering dijumpai oleh para siswa dan guru berkenan dengan  

implementasi program sistem manajemen mutu (SMM) ISO. 

      Berperan serta aktif, dalam rangka mengamati proses pelaksanaan SMM ISO, 

peneliti seperti ikut melihat proses pembelajaran di kelas (melalui CCTV) yang 

ada di beberapa kelas di SMK Negeri 2 Metro. Berperan serta aktif juga peneliti 

lakukan untuk mengamati sikap serta perilaku guru dan siswa yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program SMM ISO. Peneliti juga melakukan pengamatan 

yang tidak berperan serta, yaitu dalam mengamati aktivitas staf administrasi 

dalam melakukan tugas-tugasnya seperti menerima pertanyaan dan/atau keluhan 

dari guru lewat telepon, menerima siswa yang sedang melakukan praktik. 

 

3.5.2  Wawancara 

 

      Menurut Nasution (1992: 73), mengemukakan  tujuan  dari  wawancara  

adalah “untuk  mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang 

lain, bagaimana pandangannya tenang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita 

ketahui dengan observasi”. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara adalah 

verbal dan non verbal. Observasi  saja tidak cukup dalam melakukan penelitian, 

karena penulis belum tahu persepsi responden yang sebanarnya dalam kenyataan. 

Untuk itu penulis akan berkomunikasi dengan responden melalui wawancara 

dengan menggunakan alat perekam. 

      Esterberg dalam Sugiyono (2006:317) mendefinisikan bahwa wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. 

Arifin (2011:233) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan 
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data yang dilakukan melalui percakapan dan Tanya jawab, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara 

langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang yang mengajukan pertanyaan yakni peneliti itu 

sendiri atau melalui perantara, dan yang diwawancarai (interviewee) yaitu subyek 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu tanpa melalui perantara. Sedangkan 

wawancara tidak langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu kepada 

responden kepada responden melalui perantara, seperti menggunakan angket. 

      Maksud mengadakan wawancara seperti dikemukakan oleh Lincoln dan Guba 

(1985:266) antara lain untuk; mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian rekontruksi kebetulan-

kebetulan yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebetulan-kebetulan yang 

diharapkan untuk masa yang akan dating, memverifikasi, mengubah dan 

memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti. Gube dan Lincoln dalam 

Arifin (2011: 234) menyatakan bahwa wawancara dapat dibedakan (a) wawancara 

oleh tim atau panel, (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka (covert and 

overt), pada wawancara tertutup subyek tidak mengetahui dan tidak menyadari 

maksud dari wawancara, (c) wawancara riwayat secara lisan, yakni wawancara 

terhadap orang yang pernah membuat sejarah atau karya ilmiah untuk 

mengungkap riwayat hidupnya, (d) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, 

pada wawancara tidak terstruktur pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, 

sedangkan wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan telah disusun dengan 

ketat berdasarkan atas masalah atau focus penelitian. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan jenis wawancara terbuka, terstruktur, memakai 



 
56 

 

petunjuk umum, dan teknik pertanyaan lacakan (probing). Penggunaan 

wawancara terbuka karena sebelum memulai wawancara, peneliti mengemukakan 

maksud dan tujuan dari wawancara, jenis wawancara terstruktur peneliti lakukan, 

yakni sebelum melakukan wawancara dengan informan peneliti terlebih dahulu 

menyusun petunjuk umum wawancara berupa garis-garis besar pertanyaan yang 

erat kaitannya dengan focus penelitian. Berdasarkan garis-garis besar pertanyaan 

tersebut, peneliti selanjutnya mengembangkan pertanyaan lacakan (probing) 

namun tetap berpedoman pada focus penelitian dan konstruksi teoritik yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian pendidikan menurut 

Darmadi (2011:265) mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak 

dimiliki oleh instrumen peneliti lainnya. Beberapa keunggulan itu diantaranya : 

a. Peneliti memperoleh rerata jawaban yang relatif tinggi dari responden. 

b. Peneliti dapat membantu menjawab yang diakibatkan ketidakjelasan 

pertanyaan. 

c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan 

mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan 

dalam proses wawancara. 

d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan 

dengan cara angket/koesioner ataupun observasi/pengamatan. informasi 

tersebut misalnya, jawaban yang sifatnya pribadi dan bukan pendapat 

kelompok, atau informasi alternatif (grape-vine) dari suatu kejadian 

penting. 
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      Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Sekolah SMK Negeri 2 

Metro Metro (oleh perantara) yang telah ditetapkan sebagai informan kunci. 

Wawancara juga dilakukan terhadap wakil manajemen mutu (WMM), Ketua 

Program Studi, Kepala TU, Siswa, Guru dan alumni. Wawancara terhadap wakil 

manajemen mutu (WMM) menggunakan garis-garis besar pertanyaan yang 

meliputi; (a) jatidiri, (b) POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling) 

implementasi SMM ISO, (c) kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugas SMM 

ISO, (d) cara WMM mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas SMM ISO, dan 

(e) strategi melaksanakan SMM ISO. 

 

3.5.3  Dokumentasi 

 

      Menurut Nasution (1992:30) dalam penelitian kualitatif, ”dokumen termasuk 

sumber non-human resources yang dapat dimanfaatkan karena memberikan 

beberapa keuntungan, yaitu bahannya telah ada, tersedia, siap pakai dan 

menggunakan bahan tidak memakan biaya”.  

      Data dokumentasi perlu diperhatikan untuk membantu melengkapi data hasil 

observasi dan wawancara dan untuk mengecek kebenaran data. Studi dokumentasi 

akan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat administratif dan 

data kegiatan-kegiatan yang terdokumentasi baik di tingkat kelompok maupun di 

tingkat penyelenggara. Hal ini penting dilakukan agar hasil penelitian benar-benar 

diakui kesahihannya berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang 

otentik. . 

      Menurut Gube dan Lincoln (1985:233) dokumen data digunakan untuk 

keperluan penelitian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai 
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berikut; (a) merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong penelitian, (b) 

berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, (c) sesuai dengan penelitian 

kualitatif karena sifatnya yang alamiah, dan sesuai dengan konteks penelitian, (d) 

relatif murah dan mudah diperoleh walau harus dicari dan ditemukan, (e) tidak 

reaktif, sehingga tidak sulit untuk ditemukan, (f) hasil pengkajian isi, akan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu 

yang diteliti. 

 

3.6 Sumber Data 

 

      Sumber data dan informasi penelitian diambil dari informan yang, 

berhubungan dengan implementasi SMM ISO 9001 :2008. SMK sebagai suatu 

bentuk lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah 

mempunyai beberapa pelanggan. Pelanggan SMK itu terdiri dari pelanggan 

internal dan pelanggan eksternal. Pihak pihak yang menjadi pelanggan internal 

antara lain guru, karyawan, dan unsur staf.  Pelanggan ekternal adalah pelanggan 

yang berada diluar organisasi SMK yaitu siswa, orangtua siswa/mayarakat, dan 

pemerintah/industri. 

      Sejalan dengan hal di atas dan relevansinya dengan penelitian SMM ISO 9001 

: 2008 di SMK Negeri 2 Metro, maka penulis memutuskan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil manajemen mutu, 

wakil kepala sekolah, guru dan staf, siswa, orang tua siswa/komite sekolah dan 

institusi pemerintah/industry, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1. Daftar Informasi Penelitian 

No Informan (Jabatan) Jumlah Kode 

1 Kepala Sekolah 1 KS 

2 Wakil Manajemen Mutu 1 WMM 

3 Wakil Kepala Sekolah Bid. Sarpras 1 WKs 

4 Guru 10 Guru 

5 Kepala Tata Usaha 1 KTU 

6 Siswa 3 Siswa 

7 Komite 2 Komite 

8 Dunia Isaha dan Dunia Industri 

(DUDI) 

3 Dudi 

9 Alumni 2 Alm 

 

Tabel 3.2. Sumber Data Penelitian 

No 8 Prinsip 

Manajemen Mutu 

Informen Keterangan 

1 Fokus kepada pelanggan 

(Customer focus) 

1. Dinas Instansi  

2. Kepala Sekolah 

 

3. Wakil Manajemen Mutu 

4. Wakil KS Bid. Sarpras 

5. Komite 

6. Siswa 

7. DUDI 

Kodya Metro 

KS SMK N 2 

Metro 

Wk KS SMK N2 

Wk KS SMK N2 

Pengurus Komite 

Siswa SMK N 2 

Mitra Kerja 

2 Kepemimpinan  

(Leadership) 

1. Wakil Manajemen Mutu 

2. Wakil KS Bid. Sarpras 

3. Guru 

4. Staf TU 

5. Siswa 

6. Komite 

SMK Negeri 2 

Metro 

3 Keterlibatan Karyawan 

(Involving people) 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Menejem Mutu 

3. Wakil Sarpras 

4. Guru 

5. Staf TU 

6. Siswa 

SMK Negeri 2 

Metro 

4 Pendekatan Proses 

(Process approach) 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil MM 

SMK Negeri 2 

Metro 

5 Pendekatan sistem untuk 

pengelolaan (Systems appr

oach) 

1. Wakil Manajemen Mutu 

2. Dinas Pendidikan 

SMK N 2  

Kodya Metro 

6 Peningkatan berkelanjutan 

(Continuos improvement) 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Manajemen Mutu 

3. Dinas Pendididkan 

4. DUDI 

SMK N 2 Mtero 

SMK N 2 Mtero 

Kodya Metro 

Mitra Kerja 

7 Pengambilan keputusan 

berdasarkan fakta 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Manajemen Mutu 

SMK N 2 Metro 
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(Factual decision making) 3. Komite 

8 Hubungan saling mengunt

ungkan dengan mitra 

/pemasok (Mutually 

beneficial supplier relation

ships )  

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Manajemen Mutu 

3. Dinas Pendidikan 

4. Komite 

5. DUDI 

6. Guru 

SMK N 2 Metro 

SMK N 2 Metro 

Kab/Kota Metro 

SMK N 2 Metro 

Mitra Kerja 

SMK N 2 Metro 

    

Hal tersebut di atas, sesuai dengan pendapat Satori Komariah (2009:16) yang 

mengatakan bahwa : 

 "Generalisasi penelitian kualitatif dari aliran postpositivistik tidak 

berasal dari populasi yang besar dan diambil secara acak, akan tetapi 

data diungkap dari perorangan dengan sampel purposive dengan 

tujuan agar penelitiannya memiliki nilai komparabilitas dan 

transferabilitas sehingga dapat direkonstruksikan untuk kepentingan 

praktik terbaik di tempat lain yang memiliki konteks atau 

karakteristik yang relative sama. Nilai transferability yaitu dapat 

ditransfer atau diaplikasikan di tempat lain”. 

 

Pendapat diatas diperkuat  Nasution (1992:32) yang mengatakan bahwa sampel 

berupa hal, peristiwa, situasi yang diobservasi. Sampel berupa responden yang 

dapat di wawancarai, sampel dipilih secara “purposive” bertalian dengan purpose 

atau tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini, karena dianggap responden paling 

memahami tentang apa yang diharapkan. Lokasi penelitian yaitu SMK Negeri 2 

Metro yang beralamat di Jalan Yos Sudarso PPoo..  BBooxx    221144  GGaannjjaarr  AAssrrii  KKoottaa  MMeettrroo. 

 

3.7. Analisis Data 

 

      Analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan sejak sebelum, selama 

dan sekembali dari lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiono (2009 : 245) 

menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil 
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penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika 

mungkin, teori yang “grounded “.  

      Kegiatan yang akan dilakukan adalah menyusun bagian-bagian data dan 

informasi sesuai dengan kajian penelitian. Selanjutnya akan membandingkan data 

hasil pengumpulan dari lapangan dengan teori-teori, konsep-onsep, kemudian 

melakukan penyimpulan penelitian. Apakah hasil dari lapangan sesuai dengan 

konsep atau teori, apakah ada pengurangan, tambahan, atau temuan baru. Proses 

pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

3.7.1.  Teknik Analisis Data 

 

      Data yang diperoleh dari responden melalui teknik observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi merupakan deskripsi tentang pendapat, pengetahuan, 

pengalaman, dan aspek lainnya untuk dianalisis dan disajikan sehingga memiliki 

makna. Analisis dan interprestasi dilakukan dengan merujuk pada landasan 

teoritis dan berdasarkan consensus judgment. Patton dalam Moleong (1997:112), 

“analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasinya ke dalam satu pola, kategori, dan situasi uraian data”. Pada 

dasarnya dalam penelitian kualitatif belum ada metode yang aku dalam 

menganalisis data. Sejalan dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman 

(1992:20) mengemukakan bahwa pendekatan dalam analisis data kualitatif terdiri 

dari reduksi data, “display” data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. 

Berdasarkan pandangan di atas bahwa ketajaman dan ketepatan  analisis data 

kualitatif ini sangat tergantung ketajaman melihat data oleh penulis. Oleh sebab 

itu, pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebagai modal awal penulis 
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dalam melakukan analisa data. Sejalan dengan hal di atas, maka teknik analisis 

data yang dilakukan oleh penulis dalam penganalisasian data penelitian ini  

dilakukan langkah-langkah seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 : Langkah Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif  Miles  

        dan Huberman (2002: 43) 

 

 

3.7.2  Reduksi Data 

 

      Penulis melakukan kegiatan dengan cara pengamatan, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Hasil dari penelitian lapangan kemudian penulis membuat abstraksi 

atau merangkum  data. Penulis melakukan pengurangan data secara terus menerus 

selama penganalisasian. Hal ini bukan berarti terpisah dari kegiatan analisis, tetapi 

merupakan bagian dari analisis. Pada tahap awal, penulis melakukan pengeditan, 

pengelompokkan, dan penyimpulan data. Tahap berikutnya, penulis melakukan 

pembuatan konsep dan penjelasannya, karena membuat konsep abstrak juga 

merupakan cara dari pengurangan data. Penulis melakukan reduksi atau 

merangkum data hasil dari lapangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

yang lebih  tajam tentang hasil  pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi 

serta akan mempermudah penulis untuk mencari kembali data yang diperlukan. 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA SAJIAN DATA 

REDUKSI DATA 
VERIFIKASI/ 
PENARIKAN 

KESIMPULAN 
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3.7.3  Display Data 

 

     Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, 

baik dalam bentuk matriks maupun dalam bentuk pengkodean. Data selanjutnya 

bisa juga dibuat naratif yang disusun secara ringkas dan sederhana, sehingga 

mudah membuat kesimpulan atau analisis-analisis selanjutnya. Dengan demikian 

penulis dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

 

3.7.4  Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

 

      Dari hasil reduksi data dan display, kemudian penulis akan mengambil 

kesimpulan dan memverifikasi sehingga datanya bermakna serta perlu juga 

mengadakan diskusi kepada yang ahli. Untuk menetapkan kesimpulan lebih 

beralasan (grounded) dan tidak lagi bersifat coba-coba (tentatife), maka verifikasi 

dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan member check, 

sehingga menjamin signifikan atau kebermaknaan hasil penelitian. 

 

3.8  Uji Tingkat Kepercayaan Hasil Penelitian 

 

      Untuk menjawab kebenaran dari hasil penelitian ini, agar orang tidak merasa 

ragu-ragu bahwa ini hasil penelitian kualitatif, tentunya akan di uji tingkat 

kepercayaan hasil penelitian. Menurut Nasution (2003:104-122), cara memenuhi 

kriteria tersebut, adalah: 

 

3.8.1 Validitas Internal  

 

      Validitas internal ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan 

instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variable yang 
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sebenarnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, 

maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran seperti yang diharuskan 

dalam penelitian, dan dengan sendirinya hasil penelitian  tidak dapat  dipercaya, 

jadi tidak memenuhi persyaratan validitas. 

      Validitas internal ini digunakan penulis untuk menggambarkan konsep penulis 

dengan konsep yang ada pada partisipan. Oleh sebab itu, pada uji tingkat 

kepercayaan hasil penelitian ini, penulis mengusahakan agar kebenaran hasil 

penelitian dapat dipercaya, yakni dengan: (1) memperpanjang masa observasi, (2) 

pengamatan yang terus menerus, (3) triangulasi, (4) membicarakan dengan orang 

lain, (5) menganalisis kasus negative, (6) menggunakan bahan referensi, dan (7) 

mengadakan member check. 

 

3.8.2 Validitas Eksternal  

 

      Nilai  transferability ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga manakah hasil 

penelitian itu dapat diaplikasi atau digunakan dalam situasi-situasi lain. Validitas 

eksternal ini digunakan penulis untuk mengetahui sejauh manakah hasil penelitian 

ini dapat gunakan dalam konteks dan situasi tertentu. 

      Untuk menyakinkan dalam hal ini penulis mendeskripsikan setting penelitian 

secara utuh, menyeluruh, lengkap, mendalam, dan rinci. Agar pemakai nantinya 

dapat  menerapkan penelitian ini, jika terdapat kesamaan antara setting penulis 

dengan pemakai yang diterapkan ditempat lain. 
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3.8.3 Reliabilitas  

 

      Usaha penulis untuk melihat sejauh mana hasil penelitian bergantung pada 

keandalan, akan diuji dengan mengadakan audit trial yang dilakukan oleh 

pembimbing. Dengan jalan memeriksa proses penelitian serta tarap kebenaran 

data serta tafsirannya. Untuk melakukan pemeriksaan ini peneliti menyediakan 

bahan-bahan sebagai berikut: (1) data mentah seperti catatan lapangan sewaktu 

mengadakan observasi dan wawancara, hasil rekaman bila ada, dokumen, dan 

lain-lain, yang diolah dalam bentuk laporan lapangan, (2) hasil analisis data, 

berupa rangkuman, hipotesis kerja, konsep-konsep dan sebagainya, (3) hasil 

sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, interrelasi data, thema, pola, 

hubungan dengan literatur, dan laporan akhir. 

 

3.8.4 Objektifitas  

 

      Cara ini digunakan penulis untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian 

akan dibuktikan kebenarannya dan sejauhmana hasil penelitian cocok dan sesuai 

dengan data yang telah dikumpulkan, serta sejauh mana kebulatan hasil penelitian 

tanpa mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan data yang diperoleh 

dari responden. 

 

3.9.  Tahap-Tahap  Penelitian 

 

      Dalam penelitian naturalistik tahap-tahap penelitian tidak dapat ditentukan 

secara pasti seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Tahap-tahap dalam 

penelitian kualitatif tidak mempuyai batas-batas yang tegas oleh sebab desain 

serta fokus penelitian dapat mengalami perubahan, jadi bersifat “emergent”. 
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Nasution (1992:  33-34), mengemukakan secara garis besar tahap-tahap penelitian 

kualitatif, adalah: 

 

3.9.1 Tahap Pra-lapangan 

 

      Pada tahap ini akan dilakukan studi pendahuluan (studi literatur dan survey 

awal) untuk melihat kemungkinan penulis dapat melakukan penelitian. Dari hasil 

observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen manajemen mutu 

pendidikan, penulis tertarik untuk bagaimana strategi implementasi SMM ISO 

9001 : 2008 pada pendidikan vokasional yang diterapkan selama ini di SMK 

Negeri 2 Metro. 

 

3.9.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

      Tahap ini merupakan tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan lapangan. Tahap 

kegiatan lapangan ini akan direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua 

bulan. Tahap ini merupakan penelitian yang sesungguhnya, karena terjadi 

pengumpulan, sekaligus menyeleksi data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan batasan rumusan masalah dan tujuan serta fokus penelitian, sehingga 

sampai pada pendeskripsian data yang diperoleh. 

 

3.9.3 Tahap Member Check 

 

      Kegiatan member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

penulis kepada pemberi data. Dengan member check dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data seperti datanya 
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data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang 

ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, dan apabila perbedaannya tajam, maka perlu mengubah temuan tadi dan 

harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Tujuan 

dilakukannya member check adalah agar informasi yang diperoleh dapat 

digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data dan 

informan. 


