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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian ini deskriptif jualitatif. Penelitian ini 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, peristiwa yang 

sebenarnya terjadi di sekolah yang peneliti temukan dalam penelitian.
42

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau 

fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat peneliti 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai Juli 2018. Lokasi 

penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar Jl. Pelajar 

No. 03 Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar.  

C. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan komite sekolah. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kerjasam kepala sekolah dan 

komite sekolah menngkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar. 

D. Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang yaitu: 1 kepala sekolah, 1 

komite sekolah dan 1 waka sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 XIII Koto Kampar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

dengan si penjawab atas responden.
43

 Wawancara yaitu peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah, komite sekolah 

dan waka sarana dan prasarana terkait dengan kerjasama kepala sekolah 

dengan komite sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar dan 

dentuk kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar. 

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara agar lebih terarah dan tidak melebar. Metode wawancara ini 

dibantu dengan menggunakan tape recorder untuk alat merekam ketika 

wawancara dengan informan. Pertanyaannya terkait kerjasama kepala 

sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana 

dan prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar 

yaitu, memberi pertimbangan advisory agency, yaitu, aktif memberikan 

masukan, menghadiri rapat, memberikan pertimbangan perubahan 

RAPBS, mensakan RAPBS, memberikan pertimbangan sarana dan 
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prasarana, program kerja. Mendukung suporting agency yaitu, memantau 

kondisi sarana dan prasarana, memberi dukungan terhadap program, 

dukungan ide gagasan kritik tenaga atau finansial, bantuan sarana dan 

prasaana, membantu sekolah dalam menyusun proposal, membantu 

menggalang dana. Mengontrol controlling agency yaitu, pengawasan 

terhadap pengambilan keputusan, pengawasan penyusunan anggaran, 

program dan kebijakan sekolah. Mediator eksekutif yaitu, penghubung 

perantara, menerima saran masukan kritikan, membangun komunikasi.  

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kelapangan terhadap objek 

untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan untuk 

mendapatkan data tentang kerjasama kepala sekolah dengan komite 

sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar.
44

 Dapat 

disimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu 

objek yang akan diteliti. Adapun peneliti mengamati komite sekolah 

selalu aktif memberikan masukan, usulan, ide dalam rapat RABPS, 

komite sekolah selalu menghadiri rapat RAPBS, komite ikut mensahkan 

RAPBS bersama kepala sekolah, komite sekolah selalu memantau 

kondisi sarana dan prasarana di sekolah, dukungan diberikan komite 

sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana  sebuah ide, gagasan, 

kritikan, tenaga, atau finansial, komite sekolah membantu sekolah untuk 
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memenuhi pembiayaan pendidikan, khususnya sarana dan prasarana 

sekolah dengan menggalang dana, mencari sponsor, atau 

memberdayakan alumni. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung yang 

dibutuhkan oleh penulis yang meliputi dokumen-dokumen tentang 

sejarah berdirinya sekolah serta keadaan guru, keadaan siswa, serta 

catatan penting lainnya.
45

 Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan 

data tentang kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar dan akan dilakukan pada saaat 

wawancara dan observasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat 

dan menambah bukti-bukti dari wawancara. Adapun dokumentasi yang 

diambil dilapangan yaitu, data tentang daftar kehadiran rapat, buku 

notulen rapat, inventaris sarana dan prasarana, direhap ruang belajar, 

pagar, parkir, laboratorium komputer. 
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Tabel III. 1 

Penggalian Data  

Data 

Teknik Penggalian Data 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

Memberi pertimbangan (advisory 

agency) 
 

 
 

a. Komite sekolah selalu aktif 

memberikan masukan, usulan, ide 

dalam rapat RABPS 

   

b. Komite sekolah selalu menghadiri 

rapat RAPBS 
   

c. Komite sekolah memberikan 

pertimbangan perubahan RAPBS 
   

d. Komite ikut mensahkan RAPBS 

bersama kepala sekolah  
   

e. Komite sekolah memberikan 

pertimbangan tentang sarana dan 

prasarana yang dapat diadakan 

sekolah 

   

f. Komite sekolah telah membuat 

program kerja terkait dengan 

kebutuhan sarana dan prasarana 

   

Mendukung (suporting agency)    

a. Komite sekolah selalu memantau 

kondisi sarana dan prasarana di 

sekolah  

   

b. Dukungan diberikan komite 

sekolah untuk pengadaan sarana 

dan prasarana  sebuah ide, 

gagasan, kritikan, tenaga, atau 

finansial 

   

c. Bantuan diberikan oleh komite 

sekolah untuk memenuhi sarana 

dan prasarana sekolah 

   

d. Komite sekolah membantu 

sekolah dalam menyusun proposal 

dalam pemenuhan sarana dan 

prasarana 

   

e. Komite sekolah membantu 

sekolah untuk memenuhi 

pembiayaan pendidikan, 

khususnya sarana dan prasarana 

sekolah dengan menggalang dana, 
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mencari sponsor, atau 

memberdayakan alumni 

Mengontrol controlling agency)    

a. Komite sekolah ikut andil dalam 

pengawasan terhadap proses 

pengambilan keputusan di sekolah 

   

b. Komite sekolah melakukan 

pengawasan dalam penyusunan 

anggaran untuk  sarana dan 

prasarana  

   

c. Komite sekolah mengetahui 

seluruh program dan kebijakan 

sekolah dan komite sekolah 

mengawasi dalam penyusunan 

RAPBS 

   

Mediator (eksekutif)    

a. Komite sekolah selalu menjadi 

penghubung atau perantara antara 

komite dengan masyarakat, serta 

komite dengan sekolah 

   

b. Menerima saran, masukan, 

kritikan dari masyarakat dan 

orang tua siswa dalam 

perencanaan saran dan prasarana 

   

c. Membangun komunikasi yang 

baik antara komite sekolah dan 

masyarakat 

 

 

 

Faktor pendukung dan penghambat 

kerjasama kepala sekolah dengan 

komite sekolah dalam meningkatkan 

sarana dan prasarana 

 

 

 

 

F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang Kerjasama kepala 

sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar, data yang 

terkumpul di lapangan dianalisis. Data dan informasi terkumpul yaitu melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi, maka selanjutnya diadakan analisis 

terhadap data tersebut.  
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Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 

metode penelitian ilimu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis 

data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan 

manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan 

data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis 

angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan perbuatan-perbuatan manusia.
46

 Adapun data yang terkumpul dianalisis 

dalam beberapa tahap yang dijelaskan pada bahasan sebagai berikut:  

1. Trankripsi 

Menurut Poland dalam Raihani transkripsi adalah data yang 

dikumpulkan dari wawancara ditrankripsikan ke dalam bahasan 

Indoensia. Diharapkan bahwa trankripsi dapat dilakukan setelah setiap 

wawancara selesai.
47

 Semua hasil wawancara direkam dengan 

menggunakan buku catatan, tape recorder, dan camera.
48

 Peneliti 

memahami bahwa proses trankripsi adalah kegiatan menyalin rekaman 

hasil wawancara dengan diketik dan dibuat dengan kalimat yang lebih 

jelas dan mudah dimengerti.  

2. Pengkodean dan Ketegorisasi 

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan terhadap data. 

Miles dan Huberman dalam Afrizal yang dimaksud dengan 

pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan 
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terhadap hasil penelitian. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara 

rapi dan setelah rekaman ditranskip, peneliti membaca keseluruhan 

catatan lapangan atau transkripsi. Setelah itu, peneliti memilah informasi 

yang penting dan yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan 

tanda-tanda. Pada tahap ini, catatan lapangan atau verbatim telah penuh 

dengan tanda-tanda dan dengan tanda tersebut peneliti telah dapat 

mengidentifikasi mana data yang penting dan mana data yang tidak 

penting yang ada dalam catatan lapangan atau verbatim.
49

  

Kemudian bacalah catatan atau dokumen secara teliti. Ketika 

melakukan hal ini, para ahli menyatakan hal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argument-argumen 

atau kejadian-kejadian yang relevan dengan tujuan peneliti atau hal-hal 

berkali-kali muncul dalam catatan lapangan. Berilah tanda pada kata-kata 

penting, simbol-simbol, argument-argumen atau kejadian-kejadian yang 

relevam dengan tujuan peneliti atau yang berkali-kali muncul yang telah 

ditemukan tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberi tanda 

seperti itu menggaris bawahi atau menstabilo dengan berbagai warna.
50

  

Straus dan Corbin dalam Raihani menjelaskan bahwa pengkodean 

bertujuan untuk mengelompokan data ke dalam ketagori-kategori yang 

menfasilitasi perbandingan antarkategori dan penyusunan konsep-konsep 

teoretis. Kategori-kategori didasarkan pada tema-tema yang muncul 

selama proses pengkodean dilakukan, yang istilah sebagai inductive 
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codes oleh Miles dan Huberman (1994). Namun, sebagai panduan umum 

pengkodean, kategori-kategori utama dibuat terlebih dahulu sesuai 

dengan beberapa proposisi (framework konseptual) yang diistilahkan 

dengan a priori codes. Peneliti memasukannya ke dalam kategori atau 

tema. Kategori-kategori utama yaitu mengenai memberikan masukan, 

menghadiri rapat, memberikan pertimbangan perubahan RAPBS, ikut 

mensahkan RAPBS, memberikan pertimbangan tentang sarana dan 

prasarana,program kerja, memantau atau mengawasi kondisi sarana dan 

prasarana, memberi dukungan terhadap program, bantuan sarana dan 

prasarana, membantu sekolah dalam menyusun proposal, membantu 

menggalang dana, pengawasan terhadap pengambilan keputusan, 

pengawasan penyusunan anggaran, pengawasan penyusunan, 

penghubung atau perantara, menerima saran masukan kritikan, 

membangun komunikasi. Setelah proses pengkodean beberapa 

kategorisasi tambahan seperti  program kerja, pengadan sarana dan 

prasarana, dukungan ide, gagasan, kritik, tenaga atau finansial, 

mengetahui program dan kebijakan sekolah. Dari seluruh kategori-

kategori utama ini, muncul sub kategori-kategori dan dibuat melalui 

pengkodean induktif.
51

 

3. Interpretasi Data 

Interprestasi merupakan upaya memberi makna pada temuan 

penelitian. Peneliti tentu saja boleh memberikan pandangan atau 
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perspektif terhadap temuan penleitian dalam semacam proses dialog atau 

diskusi yang dipaparkan secara tertulis. Setelah itu peneliti membuat 

kesimpulan akhir penelitisan.
52

 Pada dasarnya interpretasi data 

merupakan usaha peneliti menyimpulkan hasil temuan dan analisis data 

yang diperoleh secara empiris (operasional di lapangan) dikembalikan ke 

level konseptual. Disini ada proses abtraksi atau konseptualisasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap hasil analisis data.
53

 Peneliti 

memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang 

penting, yang sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti 

menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk 

menemukan apa yang disampikan oleh informan atau oleh dokumen 

dalam penggalan tersebut.
54
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