
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 1 Terbanggi Besar yang terletak di Jalan Ahmad Yani Poncowati, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar adalah SMK Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, 

memiliki tiga Program Studi antara lain: Program Studi Keahlian Keuangan 

memiliki dua Kompetensi Keahlian yaitu Akuntansi dan Perbankan,  Program 

Studi Administrasi yaitu Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, serta 

Program Studi  Tata Niaga dengan Kompetensi Keahliannya adalah Pemasaran. 

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Sekolah 

Berstandar Nasional dan sedang dalam rintisan menuju Sekolah Berstandar 

Internasional. Saat ini SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sedang dalam proses untuk 

menuju ISO 9000:2008 yang akan dicapai pada semester genap 2010-2011 ini. 

Jadi seluruh warga sekolah turut berperan aktif dan dapat bekerja sama dalam 

mencapai ISO tersebut. Persiapan ISO dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 

2010 dan pada tanggal 10 – 11 Oktober 2011 telah sampai tahap audit eksternal.  

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai bulan Januari hingga Maret 2012.
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3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

3.2.1  Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teori 

fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang 

tampak di permukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari hanyalah suatu gejala 

atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apa  

pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan 

manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia 

kesabaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku. (Burhan Bungin, 2010:9). 

Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti 

peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. 

(Moleong, 2004:9).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami  (natural setting). 

Pendekatan kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang 

holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat 

interaktif (reciprocal). (Sugiyono, 2010:15). Penelitian kualitatif merupakan 

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk 

tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang nampak atau 

kelihatan. 

Penelitian ini diperlukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh, 

dan data yang diungkap bukan berupa angka-angka tetapi berupa kata-kata dan 

dokumen. Penggunaan teori fenomenologis dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk dapat mengungkap fenomena dan peneliti akan berupaya menemukan 
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peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami peneliti dan berbagai pendapat dan isu 

yang ada, dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian ini yaitu 

untuk menggali peran, fungsi dan tanggung jawab komite sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Peneliti akan 

mengungkap secara mendalam tentang organisasi, peran dan tanggung jawab 

komite sekolah, serta usaha-usaha dan hasil yang telah dicapai. 

3.2.2 Rancangan Penelitian

Rancangan studi kasus dipilih dengan tujuan untuk menyajikan data-data 

dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar 

permasalahan bagi perencanaan pengelolaan program dan penyelenggaraan 

program secara mendalam dan juga dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu 

sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Black dan Champion dalam Bungin 

(2010:23) studi kasus dapat memiliki keunggulan spesifik yakni: (1) bersifat 

luwes berkenaan dengan metode pengumpulan data yang digunakan; (2) 

keluwesan studi kasus menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang 

diselidiki; (3) dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan 

sosial: (4) studi kasus menawarkan kesempatan menguji teori; dan (5) studi kasus 

bisa sangat murah, tergantung pada jangkauan penyelidikan dan tipe teknik 

pengumpulan data yang digunakan.
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3.3 Kehadiran Peneliti

Peneliti harus memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon 

sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi antara 

lain:

a. memiliki sifat adaptable, yaitu mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik 

atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi;

b. memiliki kemampuan untuk memandang obyek penelitiannya secara holistik, 

mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu, dan 

dengan kondisi lain yang relevan;

c. sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan 

interpretasi terhadap gejala;

d. memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat 

menginterpretasi. Selanjutnya peneliti juga diharapkan memiliki kemampuan 

menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil;

e. memiliki kemampuan untuk mengekspor dan merumuskan informasi sehingga 

menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu. 

(Arikunto, 2006:17-18).

Peneliti dalam penelitian ini berusaha berinteraksi dengan subyek 

penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol. Peneliti memperlakukan subyek 

penelitian secara alamiah dan tidak memaksa subyek penelitian agar suasana tidak 

berubah. Beberapa hal yang peneliti perhatikan dalam pelaksanaan penelitian di 

lapangan antara lain: (1) peneliti berusaha untuk berperilaku ramah, luwes serta

memperhatikan sikap dan perilaku yang baik dan sederhana sehingga tidak 

menonjolkan diri; (2) peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan 
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subyek penelitian, menghormati etika pergaulan yang telah terbangun, serta 

mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku; (3) peneliti berusaha menjalin 

keakraban secara wajar dengan informan pada saat wawancara dan pengamatan 

sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh dengan baik dan lancar; (4) peneliti 

menggunakan alat bantu untuk memperoleh data yaitu alat tulis, tape recorder, dan 

kamera.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian selain dari informan yang merupakan data primer 

(manusia), dan juga akan menggunakan data sekunder (bukan manusia) yaitu data 

yang diperoleh dari data yang sudah ada. Sumber data primer yang diperlukan 

diantaranya kepala sekolah, siswa, guru, alumni, dunia usaha/dunia industri, orang 

tua siswa, dan pengurus komite SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Adapun sumber 

data bukan manusia berupa dokumen-dokumen yang mendukung serta sarana dan 

prasarana.

Penentuan informan melalui teknik pengambilan sampel tetapi bukan 

untuk mewakili populasi melainkan berdasarkan relevansi dan kedalaman 

informasi serta didasarkan pada tema penelitian dan kondisi lapangan. Teknik 

yang akan digunakan melalui teknik snowball sampling/bola salju sehingga 

peneliti dapat menggali informasi/data secara lebih mendalam. Teknik dilakukan 

secara terus menerus dari informan yang satu ke informan berikutnya, sehingga 

dapat diperoleh data yang semakin lengkap dan mendalam dan pencarian sampel 

ini akan dihentikan apabila data yang diperolah dirasakan sudah jenuh (Miles dan 

Huberman, 1992:47). Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. Kepala Sekolah : 1 orang

2. Pengurus komite sekolah

a. Ketua : 1 orang

b. Wakil ketua : 1 orang

3. Orang tua siswa : 2 orang

4. Guru : 2 orang

5. Siswa : 3 orang

6. Alumni : 2 orang

7. DU/DI : 2 orang 

Jumlah informan : 14 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data guna menghindari kelemahan metode satu dengan metode yang 

lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

3.5.1 Interview (wawancara)

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran, usaha-

usaha dan hasil-hasil yang diberikan komite sekolah pada peningkatan mutu 

pendidikan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur agar 

peneliti leluasa untuk menggali informasi yang selengkap dan sedalam mungkin 

dalam suasana rileks. Semua pertanyaan dalam proses wawancara ditujukan 

kepada para informan yang objektif dan dapat dipercaya. Secara garis besar, 

pertanyaan yang akan diberikan antara lain mengenai: (1) Keterlibatan komite 
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sekolah dalam penyusunan RKS, RKT, dan RKAS; (2) usaha komite sekolah 

dalam penggalangan dana masyarakat; (3) usaha komite sekolah dalam kerjasama 

dengan dunia masyarakat; (4) usaha komite sekolah dalam meningkatkan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan; (5) usaha komite sekolah dalam meningkatkan 

mutu lulusan; (6) faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan 

pelaksanaan program-program oleh komite sekolah.  Wawancara akan 

dilaksanakan dengan efektif dan terarah, artinya dalam kurun waktu yang 

sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Wawancara 

dilakukan kepada: (1) kepala SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, (2) Komite sekolah, 

(3) guru, (4) alumni, (5) siswa, (6) orangtua siswa, (7) Dunia Usaha/Dunia 

Industri. Peralatan yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan 

menggunakan tape recorder atau handphone, pedoman wawancara, dan alat tulis.

3.5.2 Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek mengenai 

pelayanan pendidikan yang diberikan komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi 

adalah lembar observasi yaitu untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

organisasi komite sekolah. Lembar observasi digunakan agar lebih efektif 

sehingga pengamatan akan lebih terekam dan bukan sekedar mencatat, tetapi juga 

mengadakan pertimbangan. Observasi yang dilakukan diantaranya: (1) melihat 

dan mendengar langsung tentang obyek yang diamati; (2) mengamati obyek yang 

diteliti; (3) mencatat hal-hal yang menyangkut obyek penelitian yang diamati;   
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(4) memahami obyek yang diamati dengan membuat narasi. Adapun obyek-obyek 

yang diamati antara lain:

1) Kehadiran pengurus komite sekolah di sekolah

2) Koordinasi komite sekolah dengan pihak sekolah

3) Sarana fisik dan non fisik pendukung proses pembelajaran

4) Pemanfaatan sarana dan prasarana oleh peserta didik dan guru

5) Pemeliharaan sarana dan prasarana

6) Pelaksanaan program oleh komite sekolah

7) Komunikasi komite sekolah dengan warga sekolah dan alumni.

3.5.3   Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang sudah ada bahkan sudah lama digunakan dalam 

penelitian ini sebagai sumber data. Alasan peneliti menggunakan metode ini 

antara lain: 

a. sebagai bukti untuk suatu pengujian

b. relatif murah dan mudah diperoleh

c. lebih bersifat alamiah

d. merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi

e. akan memperluas pengetahuan peneliti terhadap situasi yang diteliti

Hal ini dimanfaatkan untuk menguji, menafsir dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyimpulkan suatu kondisi mengenai peran komite sekolah 

yang telah dilakukan. Dokumen yang digunakan memperkuat argumentasi dan 

juga dapat menambah ide peneliti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dokumen 
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yang diambil sebagai data antara lain: daftar hadir rapat komite sekolah, SK 

pengurus komite sekolah, RKS/RKT/RKAS, foto-foto kegiatan komite sekolah. 

Semua data yang terkumpul melalui teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi tersebut dianalisis dan dikelompokkan sesuasi dengan kategori 

masing-masing dengan member kode pada hasil pengumpulan data. Pengkodean 

dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan data, kelompok informan dan 

waktu. Adapun tabel pengkodean sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pengkodean

Teknik Pengumpulan Sumber Data Waktu Pengumpulan Data
Kegiatan Kode Informan Kode Pelaksanaan Tanggal

Wawancara 

W

Kepala Sekolah KS

K1/K2/K3
Waktu 

Pelaksanaan
(ddmmyy)

Komite Sekolah KMS
Guru G
Siswa SW
Orangtua OT
Dunia 
Usaha/Industri

DU/DI

Alumni AL
Observasi O
Dokumentasi D

Contoh penerapan kode dan cara membaca W.KMS.K2.17022012 yaitu:

W : Wawancara

KMS : Komite Sekolah

K2 : Pelaksanaan wawancara kedua

17022012 : Tanggal 17 Februari 2012
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3.6 Analisis Data

Analisis data adalah  proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain  (Sugiyono, 2010:334). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan yaitu data sekunder, selama di lapangan, dan 

setelah selesai di lapangan. 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

dilakukan pengolahan data. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan bukti 

dokumentasi, penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif guna 

mengungkap peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Analisis data dilakukan dengan 

menelaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan terhadap bagian-

bagian yang membentuk kondisi dan situasi yang berhubungan dengan peran dan 

fungsi komite sekolah.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis 

diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2010: 

335).
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Data yang diperoleh bukan berbentuk angka-angka tetapi berbentuk kata-

kata yang tersusun dalam kalimat yang harus dianalisis secara mendalam. Data 

yang dikumpulkan dianalisis secara bersamaan kemudian dilakukan reduksi data 

melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai dengan focus 

penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menggolongkan, mengarahkan, 

menajamkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dari 

hasil wawancara, catatan pengamatan di lapangan, dan dokumentasi berupa arsip 

dan foto-foto untuk kemudian dikaji dan disajikan dalam laporan penelitian.

Berdasarkan dari uraian di atas maka langkah-langkah analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan dan setelah 

pengumpulan data yakni proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan sementara dilakukan selama pengumpulan data masih berlangsung, 

sedangkan untuk verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah 

pengumpulan data selesasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah teknik induktif konseptualistik yaitu berdasarkan informasi empiris yang 

diperoleh, kemudian dibangun suatu konsep atau proposisi kearah pengembangan 

suatu teori substantif.

Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

data mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu: (1) pengumpulan data, (2) 

reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan (verifikasi). (Miles 

dan Huberman, 1992: 19). 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bagan alur berikut ini:
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Gambar 3.6 Langkah analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan    
                  Hubeman (1992:20)

3.7 Pengecekan dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam 

penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang 

diperoleh maka dilakukan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.  Dalam penelitian ini pengecekan kredibilitas data 

menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Moleong, 1999:178). Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari 

kebenaran tenang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman 

peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Penelitian ini bukan semata-mata 

mencari kebenaran, mungkin apa yang dikemukakan informan salah karena tidak 

sesuai dengan teori dan hukum. 

Pengumpulan data melalui triangulasi sebenarnya peneliti mengumpulkan 

sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dan berbagai 

Pengumpulan 
Data Penyajian Data

Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi
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teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Triangulasi teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan data yang telah 

dikumpulkan melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi 

sumber data dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau 

informasi yang diperoleh dari seorang informan kepada informan lainnya. 

Komentar dari informan lain bisa untuk melengkapi informasi yang dianggap 

perlu. Komentar dan tambahan akan digunakan untuk merevisi catatan di 

lapangan. Pengecekan ini tidak dilakukan terhadap semua informan melainkan 

kepada informan yang dinilai oleh peneliti sebagai informan kunci.

Diskusi perlu dilakukan dengan teman sejawat yaitu guru-guru dalam 

kegiatan observasi dengan membahas data dan informasi yang terkumpul dengan 

pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan. Hal ini dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan data penelitian

3.8 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang peneliti laksanakan terdiri atas 4 tahap yaitu:        

1) Tahap pra lapangan, kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. mencari isu-isu manajemen pendidikan yang unik, menarik dan layak 

untuk dijadikan fokus penelitian

b. memilih latar penelitian

c. menyusun rancangan penelitian

d. mengurus perijinan

e. memilih informan

f. menyiapkan perlengkapan penelitian
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2) Tahap pekerjaan lapangan 

a.   memahami latar penelitian

b. pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan pengkajian 

dokumen-dokumen

3) Tahap analisis data 

Transkrip wawancara dibaca bulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan 

fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumber 

datanya

4) Tahap pelaporan hasil penelitian yaitu berupa hasil penelitian dari beberapa 

tahap sebelumnya yang berupa draft laporan hasil penelitian yang terdiri atas: 

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

penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan yang 

ditulis secara naratif.

5) Seminar hasil penelitian dan ujian tesis


