
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dibuat 

sebelum melakukan penelitian, karena pada metodologi penelitian ini akan 

membahas dan menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

melakukan penelitian, seperti pada Gambar 3.1 :  

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1       Studi  Pendahuluan 

Pada studi pendahuluan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, pada 

penelitian ini dilakukan observasi langsung ke Sekolah Menengah Pertama 

Da’wah Pekanbaru 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, Tata Usaha, 10 Guru, 20 Murid dan 3 Orang Tua murid di 

sekolah itu dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah 

untuk mendapatkan informasi pendukung tentang kondisi dan Keluhan 

terhadap sekolah tersebut. Sampel indikator pertanyaan untuk setiap 

stakeholder ini sebanyak 5 sampel pertanyaan, yang terdiri dari Kinerja 

sekolah, Proses pembelajaran, Kinerja guru, Sarana prasarana, kebutuhan 

& Keinginan stakeholder. 

 
3.2  Identifikasi Masalah 

Survei pendahuluan pada penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah 

Pertama Da’wah Pekanbaru untuk mendapatkan bahan yang sesuai dengan yang 

akan diteliti. Setelah melakukan survei, setelah itu mengidentifikasi masalah yang 

ada di  Sekolah ini. Identifikasi masalah perlu dilakukan karena agar tidak terjadi 

kesalahan dalam melakukan penelitian ini. 

 
3.3 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah  merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengolahan data. Rumusan masalah dibuat untuk pedoman, 

penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. 

 
3.4  Penetapan Tujuan 

  Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan 

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin dicapai oleh 

peneliti setelah laporan penelitian  selesai. Tujuan dari penelitian ini, menentukan 
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key performance indicator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja institusi 

sekolah secara menyeluruh dan mengukur kinerja institusi sekolah berdasarkan 

metode IPMS. 

 
3.5       Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat agar suatu permasalahan pada penelitian tidak 

menyimpang dari penelitian yang diteliti. Stakeholder sekolah adalah Guru, 

Murid, Diknas Kota, Orang Tua dan Yayasan. Penelitian ini dilakukan dari 

tanggal 10 April sampai 15 Agustus 2017. 

 
3.6 Pengumpulan Data 

 Data yang dipakai dalam laporan ini adalah data dari tiap stakeholder yang 

ada di SMP Da’wah Pekanbaru yaitu dengan pengambilan data sebagai berikut:  

3.6.1  Mengidentifikasi Stakeholder 

 Mengidentifikasi stakeholder merupakan data yang diperoleh dari 

lapangan dengan menggunakan wawancara langsung terhadap para 

stakeholder yang terkait di sekolah ini, seperti Guru, Kepala Sekolah, 

lingkungan sekitar, Murid, Yayasan, Orang tua. 

3.6.2  Data Stakeholder Sekolah 

 Data yang didapat dari setiap stakeholder yang ada di sekolah ini. Data ini 

merupakan hasil dari wawancara langsung kepada setiap stakeholder 

tentang keluhan dan keinginan dari tiap tiap stakeholder tersebut untuk 

meningkatkan kinerja sekolah. 

 
3.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar 

yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Setelah data-data diperoleh dan 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut 

dengan metode-metode yang ada. Hasil pengolahan tersebut digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diawal dan mengambil 

kesimpulan. Adapun tahapan yang digunakan untuk pengolahan data pengukuran 
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kinerja dengan menggunakan metode Integrated Performance Measurment 

System (IPMS) adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan KPI Untuk Masing-Masing Stakeholder 

KPI merupakan indikator kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pencapaian dari kinerja suatu instansi atau perusahaan. Indikator-indikator 

ini diperoleh dari studi literatur dan wawancara secara langsung kepada 

pihak sekolah dan stakeholder. 

2. Menentukan Metode Perhitungan Masing-Masing KPI 

Metode perhitungan KPI ini bertujuan untuk menghitung setiap masing-

masing KPI yang ada di sekolah. 

3. Menentukan Standarisasi Ukuran KPI 

Standarisasi ukuran KPI ini berupa tingkatan-tingkatan pencapaian score 

yang di dapatkan dari perhitungan masing-masing KPI. Ini bertujuan untuk 

melihat ukuran standarisasi tiap-tiap KPI yang ada di sekolah. 

4. Validasi KPI 

Penentuan validasi KPI ini dilakukan untuk mendapatkan KPI yang benar-

benar merepresentasikan kinerja dari sekolah ini dengan kebutuhan dari 

masing-masing stakeholder. Pengujian ini dilakukan dengan diskusi 

langsung kepada setiap stakeholder yang terkait dan memahami tentang 

sekolah ini, sehingga di dapatkan KPI akhir yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran kinerja. 

 
3.8 Analisa 

Analisa adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

dan kategori. Pada analisa lebih mendalami hasil dari pengolahan data. Analisa 

mengarah kepada tujuan dan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah, 

analisa pada penelitian ini sudah ditentukan yaitu analisa pada setiap kategori. 
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3.9 Kesimpulan dan Saran 

 Hasil akhir dari sebuah penelitian adalah kesimpulan yang akan 

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Sedangkan saran merupakan 

masukan-masukan yang penulis berikan kepada peneliti di masa yang akan datang 

untuk lebih baik. 

 


