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    BAB III 

             METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini dibahas tentang : 1) pendekatan penelitian, 2) kehadiran peneliti, 

3) lokasi penelitian, 4) sumber data penelitian, 5) teknik pengumpulan data 

penelitian, 7) pengecekan keabsahan data penelitian, 8) pemaparan data 

penelitian, dan 9) tahapan penelitian. 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta dapat 

mendapatkan data yang mendalam dari fokus dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena obyek penelitian ini berupa proses kegiatan atau tindakan beberapa orang, 

yaitu tentang Implementasi Manajemen Mutu melalui Program ISO 9001:2008 di 

SMAN 1 Gadingrejo. 

Pendekatan kualitatif ini sering pula disebut sebagai pendekatan naturalistik. 

Menurut (Bogdan dan Biklen 1998), pendekatan kualitatif memiliki lima ciri, 

yaitu : 1) penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah (natural setting) 

sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci, 2) bersifat  

deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan  

berbentuk kata-kata atau gambar dari pada angka, 3) lebih memperhatikan proses,  
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4) dalam menganalisis data cenderung secara induktif, 5) makna merupakan hal 

yang isensial bagi penelitian kualitatif. 

 Berdasarkan karakteristik tersebut, maka penelitian ini lebih tepat disebut 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih peka dan dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola 

nilai yang dihadapi dilapangan.          

  Pendekatan kualitatif ini sengaja digunakan karena peneliti 

bertujuan memahami secara mendalam dan lebih dekat bagaimana kepala sekolah, 

para Waka, guru, siswa dan masyarakat sekitar menangkap kenyataan sertra 

bagaimana pandangan-pandangan nya. Melalui metode kualitatif peneliti dapat 

mengenal  subyek secara pribadi dan memungkinkan peneliti menyelediki 

langsung konse-konsep seperti keindahan, harapan, dapat diselidiki dalam 

kehidupan subyek sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan observasi dan 

perlibatan langsung dengan subyek di tempat lingkungan subyek. 

 

3.2   Kehadiran Peneliti 

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif menuntut kehadiran peneliti di 

lapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus 

pengumpulan data. Keuntungan peneliti sebagai instrumen adalah subyek lebih 

tanggap akan kedatangan peneliti, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

setting penelitian, keputusan berhubungan dengan penelitian dapat diambil cepat 

dan terarah. Demikian informasi diperoleh melalui sikap dan cara informasi dalam 

memberikan informasi. 
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Kehadiran peneliti dilapangan berusaha berinteraksi dengan subyek secara wajar, 

menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang ada. Hubungan baik antara peneliti 

dengan subyek sebelum dan selama dilapangan merupakan kunci utama 

keberhasilan pengumpulan data. 

 Tingkat kepercayaan tinggi dari informan membantu kelancaran proses 

penelitian, sehingga data diperoleh sesuai fokus penelitian terlaksana dengan 

mudah, lengkap danakurat. Sebelumterjun kelapangan, peneliti mempersiapkan 

diri secara sungguh-sungguh, baik mental maupun fisik. Kehadiran peneliti 

dilapangan mengedepankan nilai-nilai etika moral dan tidak mengubah latar 

penelitian serta mengikuti peraturan dan ketentuan berlaku, sehingga penelitian 

tidak terjadi konflik. 

Selama peneliti berada dilapangan memperhatikan beberapa hal berikut : 

1) berprilaku luwes, 2) menghormati etika pergaulan yang sudah terbangun, 

mengikuti peraturan dan ketentuan berlaku, serta berusaha menyesuaikan diri 

dengan adat kebiasaan subyek peneliti, 3) peneliti berusaha melebur diri kedalam 

situasi subyek dengan bergaul sewajarnya, agar informan terbuka memberi 

jawaban pada waktu wawancara dan pengamatan, sehingga data yang diperlukan 

diperoleh dengan baik, 4) Peneliti mempunyai keterbatasan, maka kehadiran 

dilapangan memerlukan instrumen bantu dipergunakan dalam penelitian seperti 

alat tulis, tape dan kamera foto.    

3.3  Lokasi Peneliti 

 Penelitian Implementasi Manajemen Mutu melalui program ISO 

9001:2008 dilakukan di SMAN 1 Gadingrejo.  Lokasi sekolah sebagai lokasi 
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penelitian terletak di jalan Tegalsari No. 1 kecamatan Gadingrejo, kabupaten 

Pringsewu.   

   

3.4   Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian adalah manusia dan selain manusia. Manusia 

sebagai sumber data adalah merupakan informan. Manusia sebagai sumber data 

adalah merupakan informan, yaitu pelaku utama dan bukan pelaku utama (Miles 

dan Huberman,1999). Sumber data manusia penelitian ini berjumlah 14 orang 

informan, yang terdiri dari 6 orang pelaku utama dan 8 orang bukan pelaku utama. 

 Pelaku utama 6 orang terdiri dari 1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah 

manajemen mutu, 1 wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 1 wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, 1 wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana,   

dan 1 wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Informan manusia 

bukan pelaku utama adalah perwakilan komite sekolah terdiri dari ketua komite, 

sekretaris komite, bendahara komite, perwakilan siswa sebanyak 4 orang, dan 

perwakilan dari dewan guru. 

 Tabel 3.1  Data Informan 

NO Nama Informan Jabatan 

1 Drs. Jumani Darjo, M.Pd Kepala Sekolah 

2 Otang Kadarusman,M.Pd Wakil Kepala Sekolah Manajemen Mutu 

3 Drs. Jauhari Arifin Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

4 Handriadi, M.Pd Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

5 Drs. Purwanto Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 

6 Drs. Yusar Lutfi Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas 

atau dokumen-dokumen hasil kegiatan manajemen serta sarana dan prasarana. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling 
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purposif, agar data diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

penelitian.  

Pengambilan sampel bukan dimaksud untuk mewakili populasi, melainkan 

didasarkan pada tema yang muncul di lapangan. Penelitian ini yang dipergunakan 

penetapan sampling waktu, yaitu pemilihan waktu yang tepat pada saat 

menjumpai informan untuk wawancara dan pada waktu pengamatan dengan 

maksud agar diperoleh data yang akurat. Selain itu juga dipergunakan sampling 

internal, yaitu dengan cara pengamatan untuk memilih informan dan peristiwa-

peristiwa yang akan diteliti secara mendalam. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

 Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui 1) Teknik 

wawancara, 2) Teknik observasi, dan 3) Teknik dokumentasi. 

Pada penelitian ini akan diutamakan menggunanakan teknik wawancara, 

sedangkan untuk teknik observasi dan dokumentasi dipakai guna membantu serta 

melengkapi data penelitian yang diperlukan. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara/inteviewer dan yang diwawancarai/interviewee.  

Jenis-jenis wawancara terdiri atas : 1) wawancara pembicaraan formal, 2) 

wawancara dengan petunjuk umum, dan 3) wawancara dengan petunjuk baku 

Patton (2001). 
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 Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

tidak terstruktur, namun tetap ada petunjuk umumnya karena untuk lebih 

memudahkan peneliti sebagai acuan umum yaitu kata kunci yang akan dijadikan 

titik awal dari pembicaraan. Petunjuk wawancara ini meliputi : 1) keterangan 

subyek, seperti nama, jabatan, dan lain sebagainya, dan 2) kata kunci yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu implementasi, manajemen mutu, program 

ISO 9001:2005. 

Pada teknik wawancara terdapat tiga rangkaian wawancara : 1) wawancara yang 

mengungkap konteks pengalaman informan, 2) wawancara yang memberikan 

kesempatan untuk merekontruksi  pengalamannya, dan 3) wawancara yang 

mendorong informan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimilikinya 

(Sonhadji, 2001). Pada rangkaian wawancara pertama peneliti mempunyai tugas 

untuk membawa pengalaman informan kedalam konteks penelitian dengan 

meminta informan agar bercerita sebanyak mungkin tentang dirinya dalam kurun 

waktu tertentu, kedua adalah untuk merekontruksi rincian kongkrit tentang 

pengalaman informan saat ini sejalan dengan tujuan penelitian, ketiga adalah                 

untuk mencari makna, dalam hal ini informan diminta untuk merefleksi makna 

dari pengalaman yang dimilikinya. 

 Pada penelitian ini diperoleh informasi secara mendalam untuk menjaring 

data manajemen mutu yang dilaksanakan di SMAN 1 Gadingrejo berkaiatan 

dengan Implementasi Manajemen Mutu melalui Program ISO 901:2008. 

Wawancara diusahakan dalam suasana informal, dengan memberikan kesempatan 

kepada informan untuk mengungkapkan apa yang menjadi perhatian dan 
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dialaminya. Pengamatan dilakukan untuk pengkajian dokumen-dokumen yang 

selama ini diterapkan dan dilaksanakan guna melengkapi informasi yang 

diperoleh dari wawancara. Kajian dokumen yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang latar penelitian. 

Tabel 3.2 Data Pendukung 

No Jenis Data Sumber Data Teknik 

1 Partisipasi kepala 

sekolah,guru dan komite 

sekolah 

 

Informan, dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

2 Program 

Pengeambangan 

ISO 9001:2008 

Dokumentasi dan 

Informan 

Program 

Pengembangan 

ISO 9001:2008 

Dokumentasi dan 

Informan 

 

Dokumentasi 

dan Wawancara 

 

3 Pelaksanaan Program 

ISO 9001:2008 

 

Informan , 

Peristiwa dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

 

4 Faktor Penghambat dan 

cara menagatasi 

Informan , 

Peristiwa dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

 

5 Dampak / hasil yang 

dicapai 

Informan , Peristiwa dan 

 

Informan , 

Peristiwa dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

3.6  Analisis Data Penelitian 

Data Kualitatif terdiri dari banyak kata-kata dan bukan angka-angka, yang 

deskripsinya memerlukan interprestasi sehingga dapat diketahui makna dari kata-

kata tersebut. Analisis data harus dilakukan secara berulang-ulang selama dan 

setelah proses pengumpulan data. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 
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deskripsi rinci mengenai situasi, peristiwa orang, interaksi dan perilaku, 

pernyataan seseorang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta 

dari dokumen-dokumen (Patton, 1990).  Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah teknik induktif-koneptualistik yaitu dari informasi empiris yang diperoleh. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan serta verifikasi (Milles dan Huberman, 1992). 

 Reduksi data dilakukan melalui kegiastan penajaman, penggolongan, 

penyeleksian, dan pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan 

mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi kalimat ringkas dan 

bermakna. Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokkan data sejenis 

dan mencarai polanya sehingga bisa dikelompokkan data tentang pelaksanaan 

manajemen mutu SMAN 1 Gadingrejo. 

Fokus data penelitiannya digolongkan menjadi: 1) Pelaksanaan program ISO  

9001 : 2008 di SMAN 1 Gadingrejo, 2) Faktor-faktor penghambat program ISO 

9001 : 2008 di SMAN 1 Gadingrejo, 3) Faktor-faktor pendukung program ISO 

9001 : 2008 di SMAN 1 Gadingrejo.                                                          

Penyajian data adalah dengan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun 

secara sistematis, sehingga memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan 

kesimpulan. 

Tnformasi tersebut berupa uraian tentang fokus penelitian yang disajikan dalam 

bentuk teks naratif, dan dapat pula berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Pada tahap penyajian data, peneliti menampilkan informasi rinci disusun secara 

sistematis dan menarik. Keputusan untuk memasukkan data kedalam kolom 
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matriks, dan penyusunan grafik merupakan kegiatan analisis penelitian. Penarikan 

kesimpulan dilakukan ketika berlangsung nya pengumpulan data. 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan bagan alir 

pada gambar 3.1 berikut ini. 
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Gambar 3.1 Langkah Analisis Data berdasarkan Model Iteratif dan Huberman  

                    yang dimodifikasi  

  

3.7  Pengecekan Keabsahan Data Penelitian 

 Untuk menjamin keterpecayaan data yang diperoleh melalui penelitian, 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu, Pengecekan keabsahan data penelitian dapat dilakukan 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 

 

Penarikan Kesimpulan 

Sementara 

Verifikasi 

Penarikan Kesimpulan 

Akhir 
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melalui empat cara, yaitu : 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan 

(transferability), 3) kebergantungan (dependabilility), dan 4) kepastian 

(confirmability) data penelitian (Moleong, 2004). 

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam dunia kenyataan serta dengan 

sebenarnya terjadi. Kreteria kredibitas digunakan untuk menjamin bahwa data 

atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca 

maupun subyek yang diteliti. 

 Tujuh teknik utama untuk meningkatkan derajat kredibilitas data yang 

dikumpulkan yaitu : 1) perpanjangan ke ikut sertaaan, 2) ketekunan pengamatan, 

3) triangulasi sumber yakni obyek dan isu yang sama ditanyakan kepada informan 

dengan wawancara mendalam, pengamatan terhadap kegiatan manajemen mutu 

SMAN 1 Gadingrejo berkaitan dengan Implementasi Manajemen Mutu melalui 

Program ISO 9001 : 2008 serta pengkajian dokumen-dokumen terkait, 4) 

pengecekan sejawat, 5) kecukupan referensial, 6) kajian kasus negatif,  dan 7) 

pengecekan terhadap anggota yang terlibat dalam penelitian diminta untuk  

memberikan reaksi terhadap data yang telah  diorganisisr peneliti  dengan diskusi. 

 Pengecekan transferabilitas atau keteralihan diperoleh melalui uraian rinci 

yakni deskripsi secara rinci temuan-temuan dilapangan yang dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian. Penemuan tersebut berupa penafsiran dalam bentuk 

uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-

kejadian nyata. 
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 Pengecekan dependabilitas atau kebergantungan data diperoleh melalui 

pemeriksaaan terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh bebrapa 

auditor yang dipandang dapat memberikan koreksi dan masukan-masukan. 

 Pengecekan konfirmabilitas atau kepastian data diperoleh melalui 

pemeriksaan terhadap seluruh informan secara berulang-ulang terhadap data hasil 

penelitian. 

 

3.8  Pemaparan Data Penelitian 

 Pemaparan data penelitian mencakup menyusun data secara sistematis, 

penulisan data dalam teks naratif dan penyajian data 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, dan dilanjutkan proses pengumpulan data. Penyajian data 

dalam bentuk naratif dibuat secara singkat sehingga mudah dipahami oleh 

pembaca yang ingin memperoleh gambaran makro tentang apa yang terjadi pada 

obyek penelitian. 

 

3.9  Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian terdiri dari ; 1) tahap pra lapangan, 2) tahap pekerjaan 

lapangan, 3) tahap analisis data, 4) tahap pelaporan hasil penelitian (Moleong, 

2004). Tahap pra lapangan dilakukan : 1) mencari isue-isue manajemen 

pendidikan yang menarik dan layak untuk dijadikan penelitian tesis, 2) dipilih 

topik penelitian, yaitu tentang implementasi manajemen mutu melalui program 

ISO 9001 : 2008 di SMAN 1 Gadingrejo, 3) melakukan pengkajian literatur 
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berkaitan dengan topik penelitian dan melakukan pengamatan awal terhadap 

fenomena manajemen mutu di SMAN 1 Gadingrejo, 4) menetapkan substansi dan 

menyusun rencana penelitian, 5) dikonsultasikan pembimbing, dan 6) 

dilaksanakan seminar proposal dan mengurus izin penelitian. 

 Tahap pekerjaan lapangan merupakan studi terfokus dilakukan di lapangan 

dengan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan 

pengkajian dokumen wawancara dilakukan terhadap informan menggunakan 

pertanyaan terbuka.  

Data yang ingin diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang siklus 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008  di SMAN 1 Gadingrejo meliputi 

sejumlah proses yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Adapun proses yang dilakukan meliputi: 1) Proses perencanaan mutu yang 

meliputi: a)kebijakan mutu, b)sasaran mutu, c)undang-undang/peraturan, dan 

d)rencana mutu. 2) Proses inti meliputi: a)publikasi sekolah, b)penerimaan siswa 

baru, c)penyusunan bahan ajar, d)pengadaan alat dan bahan pembelajaran, dan 

d)pelaksanaan ujian.  3) Proses pendukung yang meliputi: a)penyusunan program 

sekolah, b)pelayanan administrasi, c)kerjasama dengan komite, dan d)penyajian 

angka kredit guru. 4) Proses peningkatan meliputi: a)analisa data, dan 

b)pengendalian dokumen. 

 Pengamatan dilakukan terhadap semua obyek terkait dengan seluruh 

warga sekolah untuk memperoleh data manajemn mutu di SMAN 1 Gadingrejo. 

Pengkajian dokumen dilakukan terhadap seluruh dokumen yang ada. Pada tahap 

analisis data, secara operasional transkrip wawancara dibaca berulang-ulang 
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dipilih terkait fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian 

dan sumbernya. 

Penggolangan data dilakukan dengan mengelompokkan data sejenis dan mencari 

polanya sehingga bisa dikembangkan. Penyajian data dilakukan dengan penyajian 

sekumpulan data. 

Tahap pelaporan berupa draf laporan hasil penelitian. Laporan penelitian terdiri 

atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan 

temuan penelitian, pengkajian temuan penelitian, dan kesimpulan di tulis secara 

naratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 


