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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Bagian ini akan membahas tentang (1) Pendekatan dan Rancang Penelitian, (2) 

Kehadiran Peneliti, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, (5) 

Analisis Data, (6) Pengecekan Keabsahan Data, (7) Tahapan Penelitian. 

3.1  Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif.  Pemilihan 

metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang memberikan gambaran dan 

melukiskan realita sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial 

yang konkrit. 

 

Moleong (2013:6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:21) 

mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati. 
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Fungsi penelitian pendidikan khususnya dan sosial pada umumnya adalah membantu 

manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterprestasikan fenomena-

fenomena masyarakat yang kompleks dan kait-mengait, demi kemajuan dan eksistensi 

manusia itu sendiri. Rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan 

kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukan secara pasti apa 

yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing (Moleong, 

2013:385) 

 

Ada sepuluh unsur rancangan penelitian kualitatif yaitu: (1) fokus penelitian; (2) 

kesesuaian paradigma dengan fokus; (3) kesesuaian paradigma dengan teori substantive 

yang membimbing studi; (4) sumber data; (5) tahapan penelitian; (6) teknik penelitian; 

(7) pengumpulan data; (8) analisis data; (9) perlengkapan penelitian; (10) pemeriksaan 

keabsahan data. (Moleong, 2013:385).  Berdasarkan uraian tersebut, rancangan 

penelitian pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan, kegiatan 

merencanakan itu mencakup komponen-komponen penelitian dan perlengkapan yang 

diperlukan. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menuntut adanya kehadiran peneliti di 

lapangan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan sekaligus 

pengumpul data.  Hal ini juga dikemukakan oleh Sugiyono (2010:222) bahwa 

instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, akan tetapi ketika 

fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data 
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yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.  Keuntungan dari peneliti 

sebagai instrumen adalah (1) subjek lebih tanggap akan kedatangan peneliti, (2) peneliti 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau setting penelitian, (3) keputusan yang 

berhubungan dengan penelitian dapat diambil cepat dan terarah, (4) informasi dapat 

diperoleh melalui sikap dan cara responden atau informan dalam memberikan 

informasi. 

 

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan, dokumentasi dan 

pengambilan data dari informan.  Dalam penelitian ini, peneliti mulai melakukan 

survey awal lokasi penelitian di SMAN 2 Tumijajar pada tanggal 14 Juli 2014,  

kemudian menyusun proposal penelitian dengan melakukan konsultasi kepada dosen 

pembimbing mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 30 Agustus 2014.  Pada tanggal 08 

September 2014 peneliti mengadakan seminar proposal untuk mendapatkan masukan 

dan saran dari peserta seminar dan dosen pembahas.  Tanggal 09 September sampai 

dengan 18 Oktober melakukan perbaikan proposal penelitian dengan bimbingan dari 

dosen pembahas dan dosen pembimbing. Tanggal 04 Nopember 2014 melakukan 

observasi dan wawancara dengan kepala SMAN 2 Tumijajar, tanggal 05 Nopember 

2014 melakukan observasi dan wawancara dengan dua orang pengurus komite sekolah, 

tanggal 06  Nopember 2014 melakukan observasi dan wawancara dengan dua orang 

dewan guru, tanggal 07 Nopember 2014 melakukan wawancara dengan dua orang 

siswa, dan tanggal 08 Nopember 2014 melakukan wawancara dengan dua orang 

tua/wali murid.  Studi dokumentasi dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2014.  

Tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 melakukan 

konsultasi kepada dosen pembimbing.  Tanggal  28 Januari 2015 mengadakan seminar 
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hasil penelitian untuk mendapatan masukan dan saran baik dari peserta seminar 

maupun dosen pembahas dan dosen pembimbing.   Dalam pelaksanaan penelitian di 

lapangan, peneliti memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) peneliti berprilaku luwes, 

sederhana, ramah serta sopan dalam bersikap dan berprilaku, (2) peneliti menghormati 

etika pergaulan, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta selalu menyesuaikan diri, 

(3) pada saat melakukan penelitian di lapangan dan pengumpulan data peneliti 

menggunakan instrumen bantu seperti alat tulis, alat perekam suara dan kamera foto.  

Peneliti melakukan penelitian di SMAN 2 Tumijajar karena peneliti sangat memahami 

situasi dan kondisi tempat penelitian. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Penelitian kualitatif umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Moleong (2003:7)  unit analisis dalam 

penelitian ini adalah individu atau perorangan.  Sumber data penelitian adalah manusia 

dan bukan manusia sebagai pelaku utama dan bukan pelaku utama.   Menurut Lofland 

dan Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata  dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.  Guna memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu 

menentukan informan yang akan diminta informasinya. Informan adalah orang yang 

dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian.  Jadi informan kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan orang 

yang dianggap memahami tentang keberadaan serta perkembangan komite sekolah di 

SMA Negeri 2 Tumijajar.  Sumber data utama (informan) adalah sebagai berikut: 
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Tabel.3.1  Daftar Informan Penelitian 

No Informan Jumlah Kode 

1 Kepala Sekolah 1 KS 

2 Pengurus Komite Sekolah 2 KMS 

3 Guru SMAN 2 Tumijajar 2 Gr 

4 Orang Tua/Wali Murid 2 OTS 

5 Siswa 2 Sw 

 Jumlah 9  

 

Sumber dan jenis data dalam kajian ini adalah keterangan berupa kata-kata maupun 

cerita dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, sumber data utama 

dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dan photo.  Kemudian hasil kuesioner 

yang dirancang khusus dalam kajian ini merupakan data utama (primer). Penentuan 

informan didasarkan pada kriteria; (1) subyek cukup lama dan intensif menyatu dengan 

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

sasaran penelitian, (3) subyek mempunyai waktu dan bersedia  untuk diminta informasi 

oleh peneliti, (4) subyek memberikan informasi yang sebenarnya.  Selain itu sumber 

data skunder atau sumber kedua yaitu bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

seperti buku,  jurnal, foto, data statistik dan lain sebagainya.  Berdasarkan kriteria dan 

sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih informan secara purposive.  

Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai 

dengan kebutuhan melalui pemilihan informan yang menguasai informasi 

permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.  

Purposive sampling memberikan kebebasan peneliti untuk menentukan informan yang 

dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan (Sugiono, 2009:224). Untuk mengumpul data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain : 

 

1. Observasi. 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap 

segala yang tampak pada objek penelitian, observasi data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan dari hasil wawancara. 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu SMAN 2 

Tumijajar untuk melihat peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan 

pendidikan.  Indikator observasi meliputi ruang kepala sekolah, ruang kelas, 

lingkungan sekolah, lapangan olah raga, tempat ibadah, ruang guru, administrasi kelas 

dan kondisi pembelajaran. 

Tabel 3.2 Indikator Observasi 

No Sasaran Indikator 
Keterangan 

Baik Cukup Kurang 

1 Kepala Sekolah Ruang kepala sekolah    

2 Sarana Prasarana 1. Ruang kelas 

2. Ruang guru 

3. Lapangan olahraga 

4. Tempat ibadah 

   

3 Pembelajaran 1. Kondisi pembelajaran    
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan antara dua orang atau lebih dengan 

maksud tertentu, dalam hal ini antar peneliti dan informan.  Wawancara digunakan 

untuk memperoleh data tentang peran komite sekolah, usaha-usaha dan hasil-hasil yang 

diberikan komite sekolah pada peningkatan mutu layanan pendidikan.  Semua 

pertanyaan dalam proses wawancara akan ditujukan kepada informan  yang objektif 

dan dapat dipercaya.  Wawancara dilaksanakan dengan efektif dan terarah, yaitu 

dengan waktu yang singkat untuk mendapatkan informasi/data yang lengkap. 

Tabel. 3.3 Taksonomi Domain Penelitian 

Fokus 

Penelitian 
Indikator Informan Kode 

Peran 

Komite 

Sekolah 

sebagai 

Badan 

Pertimbang

an (Advisory 

Agency) 

1. Komite sekolah mendata kondisi 

sosial ekonomi keluarga peserta 

didik dan sumber daya pendidikan. 

 

 

2. Komite sekolah memberikan 

masukan dan pertimbangan kepada 

sekolah dalam penyusunan visi, 

misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan 

sekolah. 

 

3. Komite sekolah menganalisis hasil 

pendataan sebagai bahan pemberian 

masukan, pertimbangan dan 

rekomendasi kepada sekolah. 

 

4. Komite sekolah menyampaikan 

masukan, pertimbangan, dan 

rekomendasi secara tertulis kepada 

sekolah dengan tembusan dinas 

pendidikan. 

 

5. Komite sekolah memberikan 

pertimbangan kepada sekolah 

dalam pengembangan kurikulum 

muatan lokal dan proses KBM. 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Komite sekolah 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

 

KS 

KMS 

Gr 
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6. Komite sekolah memverifikasi dan 

mengesahkan RAPBS yang 

diajukan oleh sekolah. 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

KS 

KMS 

Gr 

Peran 

komite 

sekolah 

sebagai 

badan 

pendukung 

(Supporting 

Agency) 

1. Komite sekolah memberi dukungan 

kepada sekolah dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

 

 

2. Komite sekolah mencari bantuan 

dana  dari dunia industri untuk 

biaya pembebasan uang sekolah 

bagi siswa yang berasal dari 

keluarga tidak mampu. 

 

3. Komite sekolah melaksanakan 

konsep subsidi silang dalam 

penarikan iuran dari orang tua 

siswa. 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru  

Siswa 

 

Kepala Sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

 

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

KS 

KMS 

Gr 

SW 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

Peran 

komite 

sekolah 

sebagai 

badan 

pengontrol. 

(Controlling 

Agency) 

1. Komite sekolah meminta 

penjabaran kepada sekolah tentang 

hasil belajar siswa. 

 

2. Komite sekolah memperoleh 

masukan, saran, dan ide kreatif dari 

masyarakat. 

 

3. Komite sekolah menyampaikan 

laporan kepada sekolah secara 

tertulis tentang hasil pengamatan 

komite sekolah terhadap sekolah 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua  

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

KS 

KMS 

Gr 

 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

 

KS 

KMS 

Gr 

Peran 

komite 

sekolah 

sebagai 

Mediator. 

(Mediator 

Agency) 

1. Komite sekolah membantu sekolah 

dalam menciptakan hubungan dan 

kerjasama antara sekolah dengan 

orang tua/wali murid dan 

masyarakat. 

 

2. Komite sekolah mengadakan rapat 

atau pertemuan dengan kepala 

sekolah dan dewan guru. 

 

3. Komite sekolah bekerja sama 

dengan sekolah dalam kegiatan 

penelusuran alumni. 

 

4. Komite sekolah membina hubungan 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

 

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

 

Kepala sekolah, 

Komite sekolah 

Guru 

 

Kepala sekolah 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

KS 

KMS 

Gr 

 

KS 
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dan kerjasama dengan stakeholder 

pendidikan dengan dunia 

usaha/industri. 

 

5. Komite sekolah mengadakan 

kegiatan inovatif untuk 

meningkatkan kesadaran dan 

kemitraan masyarakat. 

 

6. Komite sekolah mengadakan rapat 

atau pertemuan dengan orang 

tua/wali murid dan anggota 

masyarakat. 

Komite sekolah 

Guru 

 

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

 

Kepala sekolah 

Komite sekolah 

Guru 

Orang tua siswa 

KMS 

Gr 

 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

 

KS 

KMS 

Gr 

OTS 

 

 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang lokasi yang nyata dijadikan sebagai objek penelitian ini, yaitu SMA Negeri 2 

Tumijajar, baik keberadaan fisik maupun keadaan administrasi sekolah.  Dokumentasi 

penelitian ini meliputi komite sekolah, evaluasi siswa dan data pokok sekolah. 

Tabel 3.4 Dokumentasi Penelitian 

No Dokumen Keterangan 

1 Data pokok sekolah Sarana dan prasarana 

2 Evaluasi pembelajaran Nilai/pretasi siswa 

3 Komite Sekolah AD/ART komite sekolah 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
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lain (Sugiono, 2013:336).  Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti secara cermat serta menyajikan sebagai 

temuan untuk orang lain.  Proses analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data.  Dengan demikian pekerjaan 

pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus disertai dengan pekerjaan menulis, 

mengedit, mereduksi dan menyajikan data hasil pengamatan dan wawancara. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif artinya 

data yang diperoleh melalui penelitian tentang peranan komite sekolah dalam 

peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Tumijajar, dilaporkan apa 

adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai 

fakta yang ada.   

Analisis data model Miles dan Humberman dalam (Sugiyono, 2013: 338) dapat melalui 

empat tahapan langkah kegiatan, yaitu:  

1) Pengumpulan Data (data collection) 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan penelitian adalah mendapatkan data.  Data yang diperoleh dapat melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan (triangulasi). 

2) Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data  yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lokasi penelitian.  Reduksi data dilakukan dengan cara membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan 
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menulis memo.  Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama kegiatan 

penelitian yang berorientasi kualitatif  berlangsung. 

3) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.  Penyajian 

data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman peneliti dari penyajian data tersebut.  Penyajian data yang 

akan digunakan adalah berupa matriks, grafik dan bagan. 

4) Proses Menarik Kesimpulan.  (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan adalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  Temuan 

dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas 

sehingga setelah diselidiki menjadi jelas, dapat berupa kausal atau hubungan interaktif, 

hipotesis atau teori.  Proses menarik kesimpulan dimulai dari mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab-akibat dan proposisi. 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (interactive model) 

     Sumber: Sugiyono (2013:338) 

Data Collection 

Data Display 

Data Reduction 

Conclusion 

Drawing/Verifying 
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3.6 Pengecekan dan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat 

penting untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang diperoleh dan dilakukan 

melalui pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi., yaitu triangulasi teknik 

pengumpulan data, triangulasi sumber data, pengecekan data dan diskusi teman 

sejawat.  Pengecekan teknik pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan data 

yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi 

atau informasi yang diperoleh dari studi dokumentasi.  Triangulasi sumber data 

dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh 

dari seorang informan ke informan lainnya. Pengecekan anggota dilakukan dengan 

menunjukkan data atau informasi termasuk interprestasi peneliti yang telah disusun 

dalam format catatan lapangan kepada beberapa informan. Tujuannya adalah agar 

catatan lapangan tersebut mendapat komentar dari informan apakah setuju atau kurang 

setuju, serta meminta kepada informan untuk melengkapi informasi lainnya yang 

dianggap perlu.  Komentar dan tambahan informasi tersebut digunakan untuk merevisi 

catatan lapangan.  Pengecekan anggota ini tidak dilakukan terhadap semua informan, 

melainkan hanya kepada informan yang dinilai oleh peneliti sebagai informan kunci.  

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan membahas data dan informasi yang terkumpul 

dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan.  Hasil 

diskusi dijadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan data penelitian. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data tersebut guna keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data tersebut. 
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Data-data yang sudah dianalisis akan diadakan pengecekan ulang pada objek penelitian 

untuk memastikan keabsahan data atau informasi yang sudah terkumpul.  Dalam 

penelitian ini pengecekan kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu: 

triangulasi pengumpulan data, triangulasi sumber data dan pengecekan data. 

3.7 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu (1) tahap pralapangan, (2) tahap penelitian di 

lapangan, (3) tahap pelaporan hasil penelitian.  Analisis data dapat dilakukan selama 

dan sesudah pengumpulan data.  Kegiatan tahap pralapangan adalah (1) mencari 

informasi terkait dengan peran komite sekolah dalam  peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan pada tanggal  14 Juli 2014, (2) menentukan judul penelitian yaitu Peran 

Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMAN 2 Tumijajar 

Kabupaten Tulangbawang Barat, (3) melakukan kajian literatur terkait dengan judul 

penelitian dan melakukan pengamatan awal di lokasi penelitian, (4) menyusun proposal 

rencana penelitian dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, (5) setelah 

mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, materi proposal penelitian 

diseminarkan pada tanggal 08 September 2014 untuk mendapatkan tanggapan dan 

masukan dari peserta seminar, (6) melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian 

setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing terhadap materi proposal 

penelitian yang telah diseminarkan. 

 

Tahap penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan  10 Nopember 

2014: (1) meninjau langsung lokasi penelitian untuk melihat langsung  peran komite 

sekolah, (2) melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait peran komite 

sekolah, yaitu pengurus komite sekolah, kepala sekolah,  guru, siswa dan orang 
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tua/wali murid, (3) melakukan dokumentasi terhadap sejumlah data terkait peran 

komite sekolah. 

 

Tahap pelaporan hasil penelitian meliputi (1) melakukan analisa terhadap temuan-

temuan yang ada di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang 

diperoleh di lapangan, (2) melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terhadap 

hasil penelitian untuk mendapatkan arahan, bantuan, saran dan koreksi untuk 

perbaikan. (3) Tanggal 28 Januari 2015 seminar hasil penelitian, dilaksanakan pada 

diskusi formal untuk memperoleh masukan dari peserta seminar untuk penyempurnaan 

sehingga menjadi tesis yang layak uji (4) Tanggal 12 Maret 2015 ujian tesis (5) laporan 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


