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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Latar Penelitian 

 

3.1.1 Lingkungan Sekolah 

 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Metro, yang berlokasi di Jl. 

Kemiri 15 A Kelurahan Iring Mulyo,  Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, 

dengan luas tanah kurang lebih sekitar 11.657 m2 dengan batas wilayah sebagai 

berikut : 

 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan SMK N 1 Metro. 

b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan SMP N 2 Metro. 

c. Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah penduduk. 

d. Sebelah Timur, berbatasan dengan kebun atau rumah penduduk. 

 

3.1.2 Keadaan Sekolah 

 

 SMK Negeri 3 Metro merupakan sekolah alih fungsi yang berawal dari 

nama ST Negeri Metro atau dikenal dengan nama Sekolah Kerajinan Negeri 

(SKN) yang telah berdiri sejak tahun 1959. SMK Negeri 3 Metro ini berlokasi di 

Jln. Kemiri Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur.Kota Metro Pada tahun 1963 

berganti nama menjadi Sekolah Teknik Persiapan Negeri, kemudian terjadi 

pergantian nama pada tahun 1994, sekolah ini beralih  fungsi menjadi SMP 
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Negeri 7 Metro. Pada tanggal 12 Juli 2012 ditetapkanlah menjadi SMK dan 

berdasarkan SK Wali Kota Metro nomor: 10/KPTS/D-3/2003 pada tanggal 10 

Februari 2003 menjadi SMK N 3 Metro hingga saat ini. SMK N 3 Metro, sekolah 

ini telah terjadi pergantian kepemimpinan kepala sekolah sebanyak enam kali. 

 

3.2 Pendekatan dan Rancangan  Penelitian  

 

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data 

dengan fungsi dan tujuan tertentu serta memperhatikan cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaannya. Cara ilmiah berdasarkan ciri keilmuan yaitu kegiatan penelitian 

harus rasional, empiris, dan sistematis. Dalam melaksanakan penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll., secaa 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2013: 6). 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan 

penelitian lainnya, yaitu latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode 

kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dari dasar (grounded theory), 

deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batasan fokus, 

adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan 

hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2013:8-13).  
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 Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara 

mendasar pada fenomenologi. Fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis 

utama sedang yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan 

etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara 

teoritis penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang 

menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan 

interprestasi-interprestasi dunia (Moleong, 2013:14-15). 

Penelitian dalam pandangan fenomenologis berusaha memperoleh 

pengetahuan fundamental tentang fenomena,struktur editis dan interprestasi 

fenomena untuk menjelaskan makna yang tersembunyi di balik fenomena. 

Penelitian fennomenologis menekankan pada aspek subyektif dari perilaku 

manusia. Untuk itu peneliti berusaha masuk dalam kehidupan dan aktivitas kerja 

subyek yang diteliti sehingga dapat menangkap apa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari SMKN 3 Metro. 

 

3.3 Kehadiran Peneliti 

 

Hari senin tepatnya pada pukul 09.00 WIB  tanggal 25 Agustus 2014, 

adalah hari pertama peneliti ke SMK Negeri 3 Metro. Bermaksud untuk 

menyampaikan surat izin penelitian di SMK Negeri 3 Metro, dan sekaligus 

melakukan observasi. Hari kamis tepatnya tanggal 28 Agustus 2014 adalah hari 

kedua  peneliti ke SMK Negeri 3 Metro, dengan maksud melakukan pengumpulan 

data sebagai bagian awal penyusunan tesis. Selama bebrapa hari peneliti terus 

berkunjung kesekolahan hingga akhir bulan Agustus 2014, untuk memperoleh 

data dan informasi. Setelah data dan informasi awal terkumpul, peneliti 
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melakukan penyusunan proposal tesis. Tanggal 9 September 2014 tepatnya hari 

selasa, peneliti melaksanakan seminar proposal tesis. Setelah peneliti 

melaksanakan seminar proposal tesis, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan 

informasi lebih mendalam. Hari selasa pada pukul 09.00 WIB, tanggal 26 

November 2014 peneliti mulai melakukan wawancara dengan kepala sekolah,  

Wakil Manajemen mutu, dan ketua program jurusan teknologi komputer 

jaringan, sampai pada tanggal 16 Desember 2014 peneliti telah selesai 

melakukuan wawancara baik itu kepala sekolah, Wakasek. Manajemen mutu, 

Wakasek. Kurikulum, Wakasek. Humas, ketua program jurusan teknologi 

komputer jaringan, ketua program jurusan rekayasa perangkat lunak, guru, 

operator, siswa alumni, dan siswa SMK Negeri 3 Metro. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah mutlak, yang berarti peneliti 

harus terjun sendiri ke lapangan sebagai pengamat aktivitas, pewawancara dan 

observator subjek penelitian. Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau 

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013:222). Kehadiran peneliti 

sebagai instrument penelitian, berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.  

Peneliti selama dilapangan memperhatikan beberapa hal sebagai beriku; 

1. Peneliti dilokasi berperilaku luwes, sederhana, ramah, dan selalu berusaha 

tampil sebaik-baiknya dengan memperhatikan perilaku, sikap, gerak-gerik, 

serta cara berbicara yang etis tidak menonjolkan diri. Peneliti terus berusaha 

menyesuaikan adat kebiasaan, tata cara, dan kutur pergaulan subyek. 



42 

 

2. Mengingat peneliti memanfaatkan pengamatan berperan serta dalam 

pengumpulan data, maka peneliti berusaha membina hubungan baik dengan 

subyek. Peneliti berusaha melebur diri ke dalam situasi subyek dengan 

bergaul apa adanya, agar subyek terbuka memberi jawaban atas segala 

pertanyaan yang diajukan peneliti, sehingga data yang dibutuhkan dapat 

diperoleh. 

3. Peneliti melakukan penyamaran nama setting dan nama informan. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh keobyektivitasan dalam memperoleh data 

penelitian. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

 

 

Sumber data penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Sumber data 

manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci. Sumber data non 

manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, 

foto, catatan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. 

 Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: (1) 

subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas, (2) subjek 

masih aktif terlibat dilingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, (3) 

subjek mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti, (4) subjek tidak 

mengemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya. 

 Sehubungan dengan kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka pemilihan informan dilakukan secara purposif (purposive). Teknik 

sampling purposif digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai 

dengan kebutuhan melalui pemilihan informan yang menguasai informasi.  
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Dengan teknik purposif akhirnya ditetapkan kepala sekolah sebagai informan 

kunci. Dari informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari 

informan lainnya dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola 

salju ini digunakan untuk mencari informan satu ke informan lainnya sehingga 

data yang diperolah semakin banyak, lengkap, dan mendalam. 

 Teknik bola salju ini selain memilih informan yang dianggap paling 

mengetahui masalah yang dikaji, juga cara memilihnya dikembangkan sesuai 

kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan data. Penggunaan 

taknik bola salju akan berhenti apabila data yang diperoleh dianggap telah jenuh 

(data saturation). 

Sumber  data  dokumen mencakup semua yang terkait dengan fokus 

penelitian termasuk pula dalam dokumen foto, daftar-daftar, buku, dan 

data sekolah.  

 

3.4.1 Informan 

 

 
Informan digunakan sebagai pengumpul data utama penentuan informan 

disesuaikan dengan fokus penelitian yang akan digali dan informan yang 

menguasai permasalahan tersebut. Penulisan data diberikan kode  yang  nantinya 

dijadikan alat untuk mengorganisasikan satuan-satuan data. Adapun yang 

dimaksud satuan data adalah potongan-potongan catatan lapangan berupa 

kalimat, satu alinea, atau urutan alinea. Secara rinci, pengkodean dibuat 

berdasarkan pada teknik pengumpulan data dan kelompok informan. Tabel 

pengkodean (model  Bogdan dan Biklen) terlihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1  Daftar Pengkodean Informan  

 

 

Teknik 

Pengumpulan 

 

 

Kode 

 

Informan 

 

Kode 

 

Fokus 

 

Kode 

Wawancara 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

Dokumentasi 

W 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

D 

Kepala Sekolah 

Wakasek. 

Manajemen Mutu 

Wakasek. 

Kurikulum 

Wakasek. Humas 

Ketua TKJ 

Ketua RPL 

Guru 

Operator 

Alumni 

Siswa 

KS 

WMM 

 

WK 

WH 

K.TKJ 

K.RPL 

G 

O 

A 

S 

Perencanaan 

 

 

Pengorganisasian 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pr 

 

 

Po 

 

 

Pl 

 

 

Me 

 

 

Contoh penerapan kode dan cara membacanya: W          KS   Pr 

Wawancara 

Kepala Sekolah 

Perencanaan 

 

Informan kunci sumber data wawancara adalah Kepala Sekolah, kemudian 

Kepala Sekolah mengarahkan kepada bidang yang berkompeten dalam hal sistem 

informasi manajemen akademik berbasis web di SMK N 3 Metro.  Total 

informan berjumlah sepuluh orang  yaitu Kepala Sekolah, Wakasek. Manajemen 

Mutu, Wakasek. Kurikulum, Wakasek. Humas, Ketua TKJ, Ketua RPL, Guru, 

Operator, Alumni, dan Siswa. Daftar informan sumber data wawancara dan 

pengkodeannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  Daftar Informan Penelitian 

 

No Informan Kode 

1 Kepala Sekolah W. KS. SIM 

2 Wakasek. Manajemen Mutu W. WMM. SIM 

3 Wakasek. Kurikulum W. WK. SIM 

4 Wakasek. Humas W. H. SIM 

5 Ketua TKJ W. KTKJ. SIM 

6 Ketua RPL W. KRPL. SIM 

7 Guru W.G. SIM 

8 Operator W. O. SIM 

9 Alumni W. A. SIM 

10 Siswa W. S. SIM 

 

 

Keterangan : 

3.5.1.1 W. KS. SIM adalah Wawancara Kepala Sekolah, SIM. 

 

3.4.2 Dokumentasi 

 

 
Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian 

ini adalah yang berhubungan dengan proposal SIM berbasis WEB, dokumen 

audit sistem manajemen mutu, dokumen struktur organisasi, dokumen sarana 

prasarana, dan dokumen keuangan dalam implementasi SIM berbasis Web. 

 

3.5 Teknik Pengumpul Data 

 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, 

dan studi dokumentasi. 

3.5.1 Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam suatu bentuk percakapan antara dua orang atau lebih 

dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara informan dan peneliti. Dalam rangka 
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lebih memantapkan dalam pengumpulan data-data yang ada di lapangan, penulis 

mengadakan wawancara mendalam dengan responden yang dianggap sebagai key 

informan.  

 

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara 

NO Fokus/Sub 

Fokus 

Indikator Informan Teknik 

1 Perencanaan 

SIM Akademik 

1.  Menetapkan 

sasaran dan 

tujuan 

2.  Alternatif yang 

relevan 

3.  Menggambarkan 

biaya total 

4. Membandingkan 

dan menganalisis 

alternatif 

 

1.  Ka. Sek 

2.  Wakasek 

Kurikulum 

3.  Wakasek 

Manajemen 

Mutu 

4.  Wakasek 

Humas 

5. Ketua TKJ 

6.  Ketua RPL 

7.  Guru 

8.  Operator 

1. Wawancara 

2. Dokumen 

2 Pengorganisasian 

SIM Akademik 

1.  Pemerincian 

pekerjaan yang 

harus dikerjakan 

2.  Pembagian 

beban pekerjaan 

3.  Pengadaan dan 

pengembangan 

suatu mekanisme 

untuk 

mengkoordinasi 

pekerjaan para 

anggota menjadi 

satu kesatuan. 

 

1.  Ka. Sek 

2.  Wakasek 

Kurikulum 

3.  Wakasek 

Manajemen 

Mutu 

4.  Wakasek 

Humas 

5. Ketua TKJ 

6.  Ketua RPL 

7.  Guru 

8.  Operator 

1. Wawancara 
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3 Pelaksanaan  

SIM Akademik 

1.  Koordinasi 

2.  Motivasi 

3.  Komunikasi 

4.  Pemberian 

perintah 

1.  Ka. Sek 

2.  Wakasek 

Kurikulum 

3.  Wakasek 

Manajemen 

Mutu 

4.  Wakasek 

Humas 

5. Ketua TKJ 

6.  Ketua RPL 

7.  Guru 

8.  Operator 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumen 

4 Pengawasan  

SIM Akademik 

1.  Penentuan 

standar hasil 

kerja  

2.  Pengukuran hasil 

pekerjaan 

3.  Koreksi terhadap 

penyimpangan 

1.  Ka. Sek 

2.  Wakasek 

Kurikulum 

3.  Wakasek 

Manajemen 

Mutu 

4.  Wakasek 

Humas 

5. Ketua TKJ 

6.  Ketua RPL 

7.  Guru 

8.  Operator  

9. Alumni 

10. Siswa 

1. Wawancara 

2. Obsevasi 

 

 

 

3.5.2 Observasi 

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait implementasi SIM 

berbasis Web dan mengumpulkan informasi mengenai aktivitas guru dan staf di 

SMK Negeri 3 Metro dalam mengimplementasikan SIM berbasis Web. Observasi 

partisipan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh 

informan yang mungkin belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan 

segala macam situasi atau bahkan menyimpang. 
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Tabel 3.4 Setting dan peristiwa yang diamati 

NO. Ragam Situasi yang Diamati Keterangan 

1. Keadaan Fisik 

1. Suasana lingkungan sekolah 

2. Ruang laboratorium TKJ 

3. Suasana ruang kelas 

Setting yang dianggap perlu dan 

event penting akan diambil 

gambarnya/ fotonya. 

2. Rapat-Rapat 

1. Rapat kepala sekolah dan guru 

2. Rapat dengan pengurus komite 

3. Rapat dengan orang tua murid 

Setting yang dianggap perlu dan 

event penting akan diambil 

gambarnya/ fotonya. 

3. Proses pelaksanaan SIM Setting yang dianggap perlu dan 

event penting akan diambil 

gambarnya/ fotonya. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

 

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya 

untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam wawancara, angket, dan 

observasi. Penulis menggunakan studi dokumenter ini untuk menggali data berupa 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman. 

Tabel 3.5 Daftar Dokumen yang diperlukan 

NO. Jenis Dokumen 

1. Data Ketenagaan 

2. Data Kesiswaan 

3. Data Sarana Prasarana 

4. Struktur Organisasi 

 

 

3.6 Analisis Data 

 
 

Implementasi SIM Akademik Pendidikan berbasis Web di SMK Negeri 3 

Metro, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2013:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  

menerus  sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data 
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display, dan conclusion/ verification. Secara rinci, analisa data hasil penelitian 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

3.6.1 Reduksi Data 

 
 

Pada tahap ini, peneliti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

(Sugiyono, 2013:247). Oleh karena itu dalam mereduksi data peneliti membuat 

ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, 

pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya 

dikembangkan sistem pengkodean. Semua data dituangkan dalam catatan 

lapangan, ringkasan kontak, ditelaah secara seksama. Setiap  topik  liputan 

diberikan kode yang menggambarkan topik tersebut. 

 

3.6.2 Penyajian Data 

 

 
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi 

berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk 

memudahkan  peneliti  menafsirkan  data  dan  menarik  kesimpulan.  Agar dapat 

tersaji dengan baik dan mudah ditelusuri kembali akan kebenaran data tersebut, 

maka di bawah satuan data yang dikutip harus diberi label atau notasi tertentu. 

Sehingga label atau notasi tersebut dapat mewakili informan penelitian, cara 

memperoleh data dan letak data dalam transkrip data. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

 
 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman 

terhadap data yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan 

secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara, namun seiring dengan 

bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara 

mempelajari kembali data yang telah ada. Berdasarkan verifikasi data,  

selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir temuan penelitian.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif  
 (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013:247) 
 
  
 Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya senantiasa 

merupakan bagian dari lapangan. 

 

 

 

 

Sajian Data Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

 

Verifikasi/ 

Kesimpulan 
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3.7  Pengecekan Keabsahan Data 

 

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaaan didasarkan atas empat Kriteria, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moleong, 2013:324). 

 

3.7.1 Uji Kredibilitas (credibility) 

 

Pengecekan kredibilitas data dilakukan untuk membuktikan apakah yang 

diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi secara 

wajar dilapangan. Penelitian ini, subyek melakukan klarifikasi dengan membaca 

transkrip hasil wawancara dan observasi. Transkrip yang salah, diketik ulang 

kemudian diserahkan kepada subyek untuk diperiksa ulang dan ditanda tangani. 

Derajat kebenaran dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria 

(nilai) agar tidak dimanipulasi. 

Untuk memeriksa kredibilitas dilakukan dengan kegiatan; (a) diskusi teman 

sejawat, (b) triangulasi data dan metode. Mengenai diskusi teman sejawat, 

dimaksudkan untuk membicarakan dan melihat kelemahan dari penelitian ini 

sehingga peneliti memperoleh masukan guna penyempurnaan. Diskusi teman 

sejawat dilakukan dengan cara membicarakan data temuan-temuan penelitian 

kepada teman sejawat, yaitu Edi Susanto yang sedang menghadapi ujian akhir 

tesis dengan pendekatan kualitatif. Ia mahasiswa program pascasarjana 

Universitas Lampung Jurusan Manajemen Pendidikan, satu angkatan dengan 

peneliti. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran data 

atau informasi dari informan lain yang berbeda. Triangulasi metode diarahkan 
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untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, 

observasi peran serta, dan dokumentasi. Misalnya, hasil observasi dibandingkan 

atau dicek dengan wawancara, kemudian dicek lagi melalui dokumen yang 

relevan. 

Uji keabsahan data hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menggunakan 

uji credibility (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, 

antara lain dilakukan dengan: 

 pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Kedua, melakukan ketekunan pengamatan dengan maksud untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci. 

Ketiga, triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Melalui triangulasi, peneliti berusaha 

mengkonfirmasi informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan sumber-

sumber lain yang relevan untuk memperoleh tanggapan, melengkapinya dan 

menguranginya. Sugiyono (2013:241) memaparkan triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sebagai berikut:: 1) Triangulasi sumber, 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber,  2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi, 3) Triangulasi 

waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,  
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observasi  dan  teknik  lain  dalam  waktu  atau situasi  yang berbeda. 

Teknik ini dilakukan selama penelitian berlangsung dan sifatnya sirkuler 

serta berkesinambungan atau berlanjut, setelah data diperoleh langsung dibuat 

transkrip kemudian dikonfirmasikan kepada informan untuk diberikan 

kesesuaiannya, selanjutnya dilakukan modifikasi, perbaikan/penyempurnaan 

sampai kebenarannya dapat dipercaya. 

Keempat, analisis kasus negative yang digunakan untuk menjelaskan 

hipotesis alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. 

Kelima, kecukupan referensial adalah merupakan alat untuk menampung 

dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. 

Keenam, pengecekan sejawat melalui diskusi yang dilakukan dengan cara  

mengekpos  hasil  sementara  atau  hasil  akhir  yang  diperoleh  dalam bentuk 

diskusi analitik dengan para pengambil kebijakan dan rekan-rekan sejawat. 

Pengecekan anggota yang terlibat dalam penelitian meliputi data, kategori 

analisis, penafsiran, dan kesimpulan. 

 

3.7.3 Uji Kebergantungan (Dependability) 

 

Konsep kebergantungan selalu memperhitungkan faktor reliabilitas yang 

ditunjukkan dengan jalan mengadakan replika studi dan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila 

orang lain dapat mengulangi/mereplika proses penelitian tersebut. 

Pengecekan dependabilitas data diperoleh melalui triangulasi sumber. 

Obyek dan isu yang sama ditanyakan kepada 10 sumber yaitu: Kepala Sekolah, 

Wakasek Manajemen Mutu,  Wakasek. Kurikulum, Wakasek. Humas, Ketua 
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Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Ketua Program Keahlian 

Rekayasa Perangkat Lunak, operator, guru, siswa,  dan alumni. 

 

3.7.4 Uji Objektivitas/kepastian (Confirmability) 

 

Pengecekan Objektivitas melalui triangulasi metode: yaitu melalui 

wawancara dengan informan, pengamatan terhadap kegiatan implementasi sistem 

informasi manajemen akademik berbasis web, dan pengkajian dokumen terkait 

implementasi sistem informasi manajemen akademik berbasis web. 

Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektivitas. Pemastian bahwa 

sesuatu obyektif atau tidak, bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Sedangkan pengalaman sesorang 

itu subyektif apabila disepakati oleh beberapa atau banyak orang baru bisa 

dikatakan obyektif. Dengan demikian obyektivitas- subyektivitas suatu hal 

bergantung pada orang seorang. Jadi suatu itu obyektif apabila dapat dipercaya, 

faktual dan dapat dipastikan; sedangkan subyektivitas adalah tidak dapat 

dipercaya.  

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan  dengan  tahapan, yaitu pra-lapangan, pelaksanaan, 

analisis, bimbingan, seminar hasil, dan ujian.  

 

3.8.1 Tahap Pra-lapangan 

 

Dalam tahap pra-lapangan meliputi kegiatan penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai lapangan, memililih dan memanfaatkan informan, serta menyiapakan 
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perlengkapan penelitian. Kelengkapan penelitian dalam tahapan ini meliputi 

persiapan merancang catatan-catatn lapangan yang digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data 

berupa struktur organisasi, data sarana-prasarana dan sebagainya.  

 

3.8.2 Tahap pekerjaan lapangan 

 

Pada tahap ini, peneliti melakukan orientasi dan hasil dengan wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan melakukan 

pengumpulan data dari responden yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Informasi dikumpulkan secara mendalam tentang aspek-aspek penting yang 

diperoleh. 

 

3.8.3 Tahap analisis data 

 

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2013:248) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan 

penarikan suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan teliti, karena apabila 

terjadi kesalahan dalam analisis data, maka akibatnya kesimpulan yang ditarik 

akan jauh menyimpang. Tahap ini dilakukan untuk tujuan konfirmasi kesesuaian 

hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kesalahan dikoreksi dan informasi baru dapat ditambahkan dalam laporan 
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evaluasi ini. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menguji validitas, 

reliabilitas, dan objektivitas data yang diperoleh. 

Tahap analisis data dilaksanakan setelah melakukan wawancara, observasi, 

studi dokumentasi, dan melakukan catatan lapangan, ditinjak lanjuti dengan 

kegiatan analisis data yang meliputi  kategori data, klasifikasi data, triangulasi 

data, dan sampai penarikan  kesimpulan.  

 

3.8.4 Tahap Bimbingan 

 

Setelah data diperoleh dan dianalisis, selanjutnya melakukan bimbingan 

kepada dosen pembimbing sehingga mengetahui kekurangan penelitian dan 

mendapatkan gambaran yang relevan dengan penelitian. Bimbingan ini dilakukan 

berulang kali hingga menemukan esensi dari penelitian.  

 

3.8.5 Tahap Seminar Hasil 

 

 Seminar hasil dapat dilakukan setelah analisis data dan bimbingan. 

Bimbingan yang intensif dengan pembimbing, sehingga menghasilka karya yang 

sistematis, obyektif, dan layak untuk diseminarkan. 

 

3.8.6 Tahap Ujian 

Seminar hasil tesis dapat memberikan gambaran tentang kelemahan dan 

kekurangan penelitian, yang dilanjutkan dengan perbaikan yang diikuti 

bimbingan secara intensif, hingga menemukan kesesuaian penelitian. Setelah 

semua tahap dilaksanakan, semua kriteria telah terpenuhi, berlanjut pada ujian 

tesis. Langkah setelah ujian tesis adalah perbaikan kembali, konsultasi kepada 

penguji, lalu pembuatan laporan atau pencetakkan tesis. 


