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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mendeskripsikan peristiwa, perilaku 

orang atau keadaan suatu tempat. Dalam hal ini peneliti membahas tentang 

kerja sama kepala sekolah dengan komite sekolah dari mulai kinerja kepala 

sekolah dengan komite sekolah dan peran kepala sekolah dan komite sekolah. 

Untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menempatkan 

peneliti sebagai instrument utama dalam pengkajian dan pengolahan data-data 

kualitatif.  

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang 

deskriptif terkait dengan kerja sama kepala sekolah dan komite sekolah 

melalui proses penyimpulan induktif dan sistemik berdasarkan data dan fakta 

alamiahnya. Sebagaimana yang dikemukakan Lexy J. Moleong, bahwa situasi 

sosial memberikan cara terbaik dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan 

mempertimbangkan teorisubstantif, apakah terdapat kesesuaian dengan 

kenyataan di lapangan. Keterbatasan waktu tenaga dan dana perlu sekali 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Setiap situasi sosial 

setidaknya ada tiga unsur pokok, yakni : 1) tempat, 2) pelaku dan 3) kegiatan
1
. 

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran 

yang komprehensif terkait kerjasama kepala sekolah dengan komite melalui 

                                                           
1
 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm 63 
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proses penyimpulan induktif dan dipaparkan secara sistemik berdasarkan data 

dan fakta yang diperoleh tanpa mengubah latar alamiahnya. Untuk 

memperoleh pemahaman dari hasil penelitian ini maka peneliti mereduksi data 

dan menyajikan secara narasi serta menganalisis data yang ada dengan segala 

kekayaan maknanya sedekat mungkin dengan kenyataan. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bertujuan agar dalam 

pelaksanaan penelitian kualitatif, diupayakan keberadaan peneliti tidak 

menyolok, sehingga proses kegiatan berlangsung secara wajar dan alami. 

Nasution menegaskan bahwa peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial dan jangan menonjolkan diri agar tidak mempengaruhi 

kewaajaran kelakuan orang yang diamati sehingga kelakuan mereka tetap 

wajar meski dengan kehadiran peneliti.
2
 

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk dan jenis peneliitian 

kualitatif sengaja penulis pilih, dengan harapan penulis nantinya dapat 

mengetahui hakekat makna yang terkandung dalam kebijakan yang diambil 

oleh  pihak sekolah. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di MAN Tembilahan Hulu dan 

SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Hal  ini 

penulis lakukan dengan beberapa alasan dan pertimbangan, diantaranya 

sebagai berikut : 

                                                           
2
Nasution, Metoda Penelitian Naturalistik – Kualitatif,  (Bandung : Penerbit Tarsito, 

2007), hlm. 48  
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1. MAN Tembilahan, merupakan satu-satu nya madrasah Aliyah 

Negeri yangada di kecamatan Tembilahan Hulu. 

2. SMAN Tuah Gemilang merupakan satu-satunya Sekolah Umum 

Negeri yang ada di kecamatan Batang Tuaka 

3.  Waktu penelitian dilakukan semenjak  bulan September tahun  

2017 sampai selesai 

Tabel : 2 

PETA LOKASI PENELITIAN 

KECAMATAN TEMBILAHAN HULU DAN KECAMATAN BATANG TUAKA 
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C. Sumber data Penelitian 

Penelitian ini terpusat pada strategi koordinasi kepala sekolah dengan 

komite dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di MAN Tembilahan dan 

SMAN Tuah Gemilang sBatang Tuaka
3
. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah informasi verbal dan tindakan informan yang diwawancarai dan 

diamati, serta sumber tertulis dari dokumen yang ada seperti kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan, dokumen kegiatan koordinasikepala sekolah 

dan komite yang dapat memberikan data dan informasi tentang usaha 

peningkatan mutu pendidikan di kedua sekolah tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif ini  data utamanya berupa kata-kata dan 

tindakan yang dilakukan, sementara data lainnya seperti penelusuran dokumen 

tertulis hanya berperan sebagai data pendukung
4
. Sedangkan Sukardi 

menambahkan, bahwa sumber dataterdiri dari sumber data primer yang 

dipedroleh dari cerita pelaku atau peristiwa, dan sumber data sekunder  dari 

adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain
5
 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan seperti 

berikut: 

1. Data yang berkaitan dengan strategi koordinasi kepala sekolah 

dengan komite sekolah dalampeningkatkan mutu pendidikan di 

MAN Tembilahan dan SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka. 

                                                           
3
Batang Tuaka, adalah nama kecamatan dengan ibu kota kecamatan Sungai Piring, berada 

di sebelah timur Tembilahan, bisa ditempuh dengan perjalanan motor (Honda) sekitar 35 menit. 
4
Lexy J. Moloeong, Op.Cit., hlm. 157 

5
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : 

Penerbit Bumi Aksara, 2009), hlm. 205 
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2. Berkaitan dengan perankepala sekolah dengan komite untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN Tembilahan Hulu dan 

SMAN  Tuah GemilangBatang Tuaka. 

3. Faktor pendukung dan faktorpenghambat yang dihadapi dalam 

melaksanakan koordinasiantara kepala sekolah dengan komite di 

MAN TembilahanHulu dan SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka. 

D. Data Primer 

Data primer yaitu data pokok yang diambil dari sumber aslinya yang 

terdiri dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di MAN Tembilahan dan di 

SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka.  

E. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang relevan yang ada 

hubungannya dengan judul tesis ini. Bahan sebagai sumber data sekunder 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini  antara lain sebagai berikut : 

1. Berbagai judul buku yang punya relevansi langsung dengan 

pembahasan tesis penulis.Buku-bukunya yaitu tentang : Manajemen 

dan kepemimpinan Transfomasional Kepala Sekolah, Komite 

Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. 

2. Informasi lain baik berupa dokumentasi, jurnal, internet, media masa 

dan lainnya yang membahas tentang manajemen kepala sekolah, 

komite sekolah dan mutu pendidikan sekolah. 

 



78 
 

 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah satu-satunya pengumpul data, 

peneliti terjun secara langsung kelokasi penelitian untuk mengumpulkan  

sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan 

melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Menurut Nasution“Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan”. Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

yang diperoleh melalui observasi
6
.Metode observasi adalah pengamatan 

melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra, yaitu penglihatan,peraba, penciuman, pendengaran, pengecapan.
7
 

Observasi digunakan untuk memperoleh data dilapangan dengan 

alasan untuk mengetahui situasi, menggambarkan keadaan, melukiskan 

bentuk. Dengan pengamatan tersebut peneliti secara langsung melihat 

peristiwa yang terjadi di lapangan. Keberadaan peneliti dilokasi penelitian 

untuk dapat memahami konteks data dan keseluruhan situasi. 

Yang menjadi obyek observasi penulis diantaranya : 

1.  Suasana lingkungan sekolah, baik di MAN Tembilahan maupun 

di SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka. 

2. Gaya kepemimpinan kepala sekolah, baik di MAN Tembilahan 

maupun di SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka 

                                                           
6
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64. 

7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 115. 
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3. Kegiatan Belajar mengajar di dalam kelas di MAN Tembilahan 

dan di SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka 

4. Gaya guru yang mengajar di MAN Tembilahan dan SMAN Tuah 

Gemilang Batang Tuaka 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik utama dalam sebuah penelitian 

kualitatif.Wawancara adalah menanyakan serentetan atau  sejumlah  

pertanyaan, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mencari keterangan 

lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi 

semua variabel, lengkap dan mendalam
8
. 

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui makna secara 

mendasar dalam interaksi yang spesifik. Menurut Sutrisno Hadi, metode 

interview adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada 

penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam 

proses tanya jawab.
9
 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam. Sugiyono menambahkan, 

“wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

pertanyaan- pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman 

                                                           
8
Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 214  

9
Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136 
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wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data yang dicari.”
10

 

Melalui teknik wawancara, maka diperoleh data dan informasi yang 

berkaitan dengan kondisi faktual dari kepala sekolah dan komite mengenai 

koordinasi antara kedua belah pihak perlu ditingkatkan, serta data yang 

berhubungan dengan peningkatan kinerja kepala sekolah dengan komite 

dalam bentuk program dan pelaksanaan hasil kerja samanya, data dan 

informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat koordinasi kepala 

sekolah dengan komite sekolah di MAN Tembilahan dan SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan Batang Tuaka.  

Dalam kegiatan wawancara ini peneliti mendokumentasikan dalam 

bentuk catatan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebenaran data yang 

diperoleh. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi 

maupun  data kepada beberapa tokoh, diantaranya : 

1. Kepala Sekolah, untuk mendapatkan data maupun informasi 

tentang usaha meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

Tembilahan (Abdullah, S.Pd, M.Pd.I), dan SMAN Tuah 

Gemilang Batang Tuaka (Ifli Afriandi, S.Pd). Disamping itu juga 

keunggulan yang dimiliki sekolah. 

                                                           
10

 Sugiyono,Op Cit., hlm. 317. 
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2. Komite Sekolah MAN Tembilahan dan komite sekolah SMAN 

Tuah Gemilang Batang Tuaka, untuk mendapatkan informasi 

tentang perannya dalam membantu kepala sekolah. 

3. Guru, beberapa orang guru yang mengajar di MAN Tembilahan 

dan guru di SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka, untuk 

mendapatkan berbagai informasi. 

4. Tokoh Masyarakat yang ada di disekitar MAN Tembilahan dan 

SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka.  

Dengan memcermati pendapat yang telah penulis kemukakan diatas, 

maka menurut hemat penulis penggunaan wawancara untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian memiliki kelebihan antara lain : 

 1. Melalui wawancara penulis dapat menggali apa saja yang 

diketahui dan dialami subjek penelitian. 

 2. Melalui wawancara tak berstruktur, penulis dapat menanyakan 

secara langsung kepada informan, bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat formal dan informal dengan suasana yang santai. 

Lebih lanjut Sugiyono mengemukakan, bahwa penelitian dengan 

“wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengupulkan datanya, menggunakan 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”
11

. 

 

                                                           

11
 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 74 
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TABEL : 3 

DAFTAR NAMA INFORMAN KUNCI 

NO JABATAN NAMA UMUR PDK JML 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Kepala MAN 

Kepala SMAN TG 

Staf Diknas 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite Sekolah  

 

 

 

Tokoh Masyarakat 

 

 

 

Wali Murid 

 

 

 

Siswa 

Abdullah, M.Pd.I 

Ilfi Afriani, S.Pd 

Lisna Diansari, S.Pd 

MAN Tembilahan 

1. Herdi, M.Pd.I 

2. Endang M. Mulyasari, S.Pd 

3. Lidya Astuti, S.Pd 

4. Hasan Nuhdi, M.Pd.I 

5. Kamila Mistar, S.Ag 

SMAN Tuah Gemilang 

1. Indra Kasuma, S.Pd 

2. Siti Bulkis, S.Pd 

3. Fahri, SE 

4. Tufikha Rahman, S,Pd 

5. Nurlela 

1. MAN Tembilahan  

    H. Kursani 

2. SMAN Tuah Gemilang 

    Sudomo 

1. MAN Tembilahan 

    a. Mas’ud, MM 

2. SMAN Tuah Gemilang 

   a. Darmawi Jamil 

1. MAN Tembilahan 

    a. Hamsar 

2. SMAN Tuah Gemilang 

   a. Atan Rusli 

1. MAN Tembilahan  

    a. Firman Aidil 

    b. Rohana 

2. SMAN Tuah Gemilang 

   a. Muhammad Iqbal 

   b. Kamisah 
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3. Dokumentasi 

Menurut Mulyana dokumentasi adalah gambaran mengenai 

pengalaman hidup dan penafsiran atas pengalaman hidup yang dilengkapi 

dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak 

tertentu.
12

. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang. Studi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Sumber data dokumentasi 

sebagai pendukung berupa dokumen-dokumen tertulis resmi atau pun tidak 

resmi.
13

 

Adapun data dan informasi yang dikumpulkan dalam studi 

dokumentasi pada penelitian adalah, dokumen yang berkaitan dengan kerja 

sama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, baik di MAN kecamatan Tembilahan maupunSMAN Tuah 

Gemilang kecamatan Batang Tuaka. Serta implementasinya dalam 

pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah dan komite, dokumen yang 

berhubungan dengan program peningkatan  mutu pendidikan serta strategi 

koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah di MAN Tembilahan dan 

SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka. 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besarnya terdiri dari tiga 

tahapan yaitu, tahapan orientasi, tahap eksplorasi dan tahap member chek.  

                                                           
12

Mulyana, Metode Penelitian  Kualitatif: Paradigma Baru Lima Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 67 
13

Sugiyono, Op.Cit., hlm. 329.  
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1. Tahap orientasi, peneliti melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian 

secara umum, kemudian informasi tersebut digunakan dalam 

menentukan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengadakan 

persiapan pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut; 

melakukan pendekatan dengan kepala sekolah dan komite sekolah 

MAN Tembilahan dan SMAN Tuah Gemilang,agar memudahkan 

memperoleh informasi awal tentang subjek penelitian, menyusun 

proposal, dan menyiapkan pedoman wawancara, pengamatan dan 

studi dokumentasi.  

2. Tahap Eksplorasi Penelitian, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah dimulainya pelaksanaan pengumpulan data dengan mengacu 

pada fokus peneltian yang telah disusun sebelumnya. Mengacu pada 

kerangka pemikiran, peneliti dapat melakukan kegiatan 

pengumpulan data yang lebih terarah dan spesifik. Langkah-langkah 

kegiatan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen 

dilakukan dapat lebih terukur dan terarah sehingga mendapatkan 

sejumlah data dan informasi yang mendalam tentang aspek-aspek 

yang diamati dalam fokus penelitian. 

3. Tahap Member Check, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa 

kebenaran dari data dan informasi yang telah dikumpulkan dan 

diperoleh. Beberapa hal yang dilakukan peneliti dalam kegiatan ini, 

yaitu penegasan hasil wawancara, komfirmasi hasil wawancara 
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dilakukan setiap kali selesai melakukan wawancara, mengoreksi 

catatan hasil pengamatan dan wawancara, menggali kembali 

pendapat para informan atau sejumlah sumber data lain yang 

kompeten, dan mengkaji kembali sejumlah dokumen yang relevan 

dengan fokus penelitian. 

F. TeknikAnalisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan studi 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga sehingga 

mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.  

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan,“bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudahjenuh”.
14

Teknik analisa data ini dapat diterapkan melalui 3 

langkah kegiatan, yaitu: 

1. Reduksi Data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu.  

                                                           
14

 Sugiyono, Op.Cit., hlm, 337. 
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Reduksi data dilakukan untuk menelaah dan memilah berdasarkan 

konsep dan kategori tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada koordinasi kepala sekolah dengan komite 

sekolah serta kinerja kepala sekolah dan komite sekolah di 

MANdan SMAN dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. 

2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,dan 

sejenisnya. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang 

diperoleh dan dikategorikan menurut pokok permasalahannya di 

buat dalam bentuk matrik, sehingga memudahkan peneliti melihat 

keterkaitan satu data dengan data lainnya. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian 

inimerupakan kegiatan lanjutan dari temuan yang telah dilakukan. 

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan memverifikasi data 

yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat 

pengumpulan data dilapangan
15

. 

 

 

 

 

                                                           
15

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 94-99. 

 


