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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Sifat dan jenis penelitian ini dilakukan 

dalam jumlah kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. 

Penelitian kualitatif ini sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Metode kualitatif ini digunakan agar data yang didapat akan lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan evaluasi. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan setelah seminar proposal dimulai dari 

16 Oktober sampai 13 Desember 2017. Penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tambang. Pemilihan lokasi ini telah melalui 

beberapa pertimbangan bahwa ada yang diteliti di lokasi ini. Selain itu, 

pertimbangan waktu dan biaya lokasi penelitian ini dapat dijangkau sehingga 

dapat dilakukan penelitian secara optimal. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan komite sekolah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambang. Sedangkan objek di dalam penelitian ini adalah 

implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah orang yang terlibat pada kegiatan yang 

tengah diteliti dan menguasai atau memahami suatu persoalan untuk dimintai 

informasi terkait penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan komite 

sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengamati 

objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses 
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kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
47

  

Adapun yang diamati dalam proses observasi ini meliputi proses 

kerja baik itu kepala sekolah, guru dan pegawai tata usaha di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tambang. Metode observasi untuk 

mengungkapkan data dari kelompok peristiwa yang terjadi, sasarannya 

proses belajar mengajar (PBM) yang berlangsung disekolah maupun di 

luar sekolah, manajemen yang digunakan, keadaan sarana dan prasarana 

dan lain-lain. 

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang 

diobservasi yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu serta 

orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
48

 Oleh 

karena itu, penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan 

mengenai aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara  fisik.
49

 Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang implementasi manajemen berbasis 

                                                 
47

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203. 
48

 Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitiatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 

161 
49

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 160. 



 42 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah  beserta faktor 

penghambatnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan 

dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan 

datanya.
50

 Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat 

dijadikan sumber data penelitian. Biasanya dokumen tersebut berisi 

tentang hal yang sudah terjadi. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis diperoleh dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data 

serta bahan-bahan lain. Analisis data bertujuan agar sebuah temuan dapat 

dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.  

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitia kualitatif dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.  

2. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan terus-
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menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi.
51

 

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mempermudah melihat gambaran penelitian baik secara keseluruhan 

ataupun hanya bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data 

dimaksud agar memudahkan bagi penelitian untuk melihat gambar secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu untuk memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
52

 

4. Verifikasi atau kesimpulan 

Verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang 

dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. 

Verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian 

dalam bentuk kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami serta 

dilakukan secara berulang kali mengenai kebenaran dari penelitian 

tersebut. Khususnya, berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap 

judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.
53
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Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah 

untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan ataupun untuk 

menjawab pertanyaan. Lebih jelas lagi terlukis dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.
 54

 

Berdasarkan gambar di atas, 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.  

Selesai tahap ini, mulailah pada tahap pembahasan hasil 

penelitian symbol atau singkatan yang digunakan dalam skripsi ini antara 

lain: 

WW  : Wawancara 

P  : Peneliti 

KS  : Kepala Sekolah 

WKSBSP : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana 

KTU  : Kepala Tata Usaha 

GRU  : Guru 

KMS  : Komite Sekolah 
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