
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang 

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan 

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian 

kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah 

kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks 

dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta 

dilaksanakan di tengah setting alamiah. 

Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya 

dilakukan dengan menggunakan data empiris. 

Alasan digunakannya pendekatan ini adalah karena penelitian ini ingin lebih 

memahami secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan yang 
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dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang berupa kebijakan RSBI 

dalam rangka mewujudkan tujuan dan amanat yang terkandung dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Selain itu, penelitian ini juga disusun dengan sifat kontekstualisasi, maksudnya 

penelitian ini hanya dapat dilakukan pada fenomena ini saja dan tidak dapat 

dipakai secara generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. 

Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau 

menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya 

intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat 

pertanyaan mengenai bagaimana (how) dan mengapa (why). Kecenderungan 

dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu 

keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, 

bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya. 

Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian 

yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode 

kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun 

studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih 

juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan 

mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanannya, 

karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah bagaimana implementasi 

kebijakan RSBI yang telah diterapkan di beberapa sekolah yang terdapat di 

Propinsi DKI Jakarta. 
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Dalam penelitian ini, terdapat desain penelitian yang digunakan, yaitu desain 

multikasus. Desain multikasus digunakan pada saat kasus yang digunakan dalam 

suatu penelitian ada lebih dari satu. Oleh karena itu, desain ini banyak digunakan 

dalam studi komparatif. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti ada dua, 

yaitu implementasi kebijakan RSBI di SMA Negeri 68 dan SMA Negeri 81 

Jakarta yang pada akhirnya nanti akan dibandingkan berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditentukan. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang 

hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat 

perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas. Adapun 

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Impementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA 

Negeri di Propinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat dari beberapa variabel, 

antara lain: 

a. Variabel Bebas: 

1) Karakteristik masalah atau tingkat kesulitan masalah yang harus 

dipecahkan melalui implementasi suatu kebijakan. Indikatornya 

adalah ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku 

kelompok sasaran, sifat populasi, dan derajat perubahan perilaku yang 

diharapkan. 

2) Daya dukung peraturan atau kemampuan kebijakan dalam merespon 

masalah yang akan dipecahkan. Indikatornya adalah kecermatan dan 
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kejelasan tujuan-tujuan yang akan dicapai, keterandalan teori 

kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, 

keterpaduan hierarki di dalam lingkungan pelaksana, aturan-aturan 

pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para 

pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, dan 

akses formal pihak-pihak luar. 

3) Variabel lingkungan yang mempengaruhi implementasi. Indikatornya 

adalah kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap 

dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan 

kesepakatan serta kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan 

Sabatier ada lima, yaitu output kebijakan badan pelaksana, kesediaan 

kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dampak nyata output 

kebijakan, dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan 

perbaikan kebijakan tersebut. 

2. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) di Propinsi DKI Jakarta dilihat dari identifikasi dan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 

C. Unit Analisis dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam 

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam 

penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), sesuai dengan judul dari 



42 
 

penelitian ini, yaitu “Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta)”, maka lokasi dari 

penelitian ini adalah Propinsi DKI Jakarta. 

Pemilihan lokasi dilandaskan atas dasar pemikiran bahwa di Indonesia, Pulau 

Jawa menjadi salah satu pulau yang sangat pesat perkembangannya diberbagai 

bidang dalam rangka pembangunan. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi 

di Ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta sebagai perwakilan dari Pulau Jawa yang 

sekaligus merupakan pusat pembangunandan pemerintahan, dimana dalam hal ini 

sudah sering sekali Jakarta dijadikan sebagai pembanding suatu implementasi 

kebijakan dalam sebuah studi komparasi. 

Dalam meneliti kebijakan RSBI, peneliti secara sengaja memilih Kota 

Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai lokasi 

strategis penelitian. Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Timur dilandasi dengan 

fakta bahwa koordinator pelaksana kebijakan RSBI untuk wilayah DKI Jakarta 

terdapat di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga dengan sengaja, peneliti 

memilih Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian dari sebuah 

penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (Studi Komparasi di Propinsi DKI Jakarta)”. 

Sedangkan pemilihan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai objek yang akan 

dibandingkan dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja juga karena 

menyesuaikan dengan pengambilan lokasi pertama yang didasari atas pentapan 

RSBI pada awal dikeluarkannya keputusan tentang RSBI tersebut. 
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Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini akan 

dilakukan di: 

1. Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta 

Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Dinas Pendidikan yang 

merupakan salah satu pihak yang berkaitan erat dengan kebijakan RSBI 

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan wewenang 

kepada pihak Sudin untuk mengatur dan mengawasi berjalannya kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. 

2. SMA Negeri 68 dan SMA Negeri 81 Jakarta 

Alasan pemilihan kedua SMA tersebut adalah karena masing-masing 

sekolah telah mengimplementasikan kebijakan RSBI sejak tahun 2006 

hingga tahun 2012. Pilihan ini didasari dengan alasan peneliti ingin melihat 

bagaimana implementasi kebijakan RSBI di sekolah tersebut. 

Kedua SMA tersebut jika dilihat secara luas memiliki banyak sekali 

persamaan maupun perbedaan, namun dalam penelitian ini dipilihnya lokasi 

tersebut justru dikarenakan adanya kedua hal tersebut agar dapat lebih jelas 

dalam membandingkan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. 

D. Sumber Data 

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-

data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. 

Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada 

dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-data tersebut 

dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, 
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terdapat dua jenis data dalam penyusunan penelitian ini, kedua jenis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

atau objek penelitian. Informan ditentukan sesuai dengan masalah 

penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendidikan, 

SMA Negeri 68 dan SMA Negeri 81 Jakarta. 

2. Data sekunder 

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, 

biasanya didapatkan dari berbagai jenis publikasi untuk mendukung data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber 

pustaka seperti buku, dokumen-dokumen pihak terkait, maupun sumber dari 

media lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian agar 

penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataannya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan 

digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

analisis dokumen, observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif  pada umumnya 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Atas dasar 

konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam 

penelitian ini. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, 

terutama implementasi kebijakan RSBI. Dengan demikian hasil observasi 

ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui 

wawancara. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan 

tidak langsung tentang bagaimana implementasi kebijakan RSBI. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara 

digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak terkait atau subjek 

penelitian, antara lain Dinas Pendidikan, SMA Negeri 68 dan SMA Negeri 

81 Jakarta. Oleh karena itu, wawancara ini akan dilakukan kepada informan 

yang berkaitan dengan implementasi kebijakan RSBI, yaitu sebagai berikut: 

a. Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta 

b. SMA Negeri 68 Jakarta dan SMA Negeri 81 Jakarta 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

3. Guru 

4. Perwakilan siswa 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

ini dilakukan untuk menunjang proses penelitian, dimana tidak semua hal 

dapat diketahui hanya dengan observasi dan wawancara saja.  
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Tabel 3. Dokumentasi Penelitian 
No. Nama Dokumen Substansi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 78 Tahun 2009 
Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf 
Internasional pada Jenjang Pendidikan 
Dasar dan Menengah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan 

4. Pedoman Pelaksanaan RSBI Penjelasan dan Panduan pelaksanaan 
RSBI 

5. Surat Keputusan Direktur Pembinaan 
Sekolah Menengah Atas Nomor: 
564.a/C4/MN/2007 

Penetapan Sekolah Penyelenggara 
Program Rintisan Sekolah Menengah 
Atas Bertaraf Internasional (SMA BI) 

6.  Silabus dan Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Rencana pembelajaran yang dibuat sesuai 
KTSP untuk masing-masing mata 
pelajaran 

7. Kurikulum Cambridge Peraturan dan contoh pembelajaran untuk 
kurikulum Cambridge, contoh soal, dan 
ketentuan untuk mengikuti A/AS Level 

Sumber: Data diolah Peneliti, 2013 

F. Analisa Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

 

 

 

Gambar 5. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber: Sugiyono (2009:247) 
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Data 

Reduction 

Conclusions 

Data Display 



47 
 

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, pelaksanaannya mulai dilakukan 

sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif. Sesudah meninggalkan 

lapangan, menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian, pengarahan 

tenaga fisik dan pikiran, selain itu peneliti perlu mendalami kepustakaan guna 

mengkonfirmasi teori baru yang mungkin ditemukan. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan 

teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan 

melalui sumber yang lainnya. 

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi 

tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk 

pengamatan atas beberapa kelakukan dan kejadian yang kemudian dari hasil 

pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara 

keduannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam 

memperoleh data primer dan sekunder, observasi, dan interview.  


