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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini berbasis pada field research (penelitian lapangan) 

yang mengacu kepada data atau informasi yang diperoleh langsung dari 

penelitian lapangan. Namun, dalam praktiknya, penelitian ini juga tidak 

terlepas dari library research (penelitian kepustakaan) karena penelitian ini 

juga dirujukkan kepada data atau informasi yang dikumpulkan melalui bahan-

bahan tulisan (literer) yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. 

Pendekatan penelitin ini adalah pendekatan kualitatif-etnografi 

naturalistik, yaitu adalah penelitian yang menggunakan latar naturalistic atau 

alami, dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh, dengan 

menggunakan metode-metode kualitatif, dan menyajikannya dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa.1 Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

disini adalah: “penyelidikan yang memberikan beberapa kemungkinan untuk 

masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan, menganalisis data serta 

menginterpretasikan suatu analisis data yang diperoleh selama penelitian.”2 

Metode kualitatif diartikan oleh Bogdan dan Taylor, seperti dikutip Lexi J. 

Moeleong, sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 

                                                           
 1 Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja 
Rosdakarya,, hlm. 6. 
 2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 330.  
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berupa kata-kata tertulis atau pengisahan dari orang-orang maupun perilaku 

yang diamati.”3 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan 

sejalan dengan rancangan penelitian yang ada. Keputusan mengenai rancangan 

yang akan dipakai tergantung kepada tujuan penelitian, sifat masalah yang 

akan diteliti dan berbagai alternatif yang kemungkinan digunakan. Sedangkan 

metode pada dasarnya berarti cara atau jalan yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, metode yang 

dimaksud adalah cara atau jalan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian 

pada hakikatnya merupakan wahana untuk menentukan kebenaran atau untuk 

lebih membenarkan kebenaran.4  

 
B. Lokasi dan waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada SMK yang ada di wilayah Pati 

Selatan, diantaranya SMK yang ada di Kecamatan Winong, Kecamatan Jaken, 

Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo. Sedangkan 

waktu pelaksanaannya dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai sejak 

diterbitkannnya surat izin penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 3 Lexy J. Moleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja 
Rosdakarya,, hlm. 4.  
 4 Lexy Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya,1995, 
hlm.5. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, kegiatankegiatan ini dilakukan secara 

sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang 

diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam 

penelitian ini sebagai berikut Menurut cara memperolehnya, data dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: data primer dan data sekunder.  

a. Data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.5 Dalam hal ini, data primer adalah data 

yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informasi 

melalui pengamatan, catatan lapangan dan interview kepada Kepala 

Sekolah, Komite Sekolah serta pihak-pihak yang terkait.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.6 Dalam hal ini data sekunder adalah data 

yang sudah diolah dalam naskah tertulis atau dokumen. Data penelitian 

ini bersumber dari Komite Sekolah dan Kepala Madarasah. Data 

tersebut diperoleh dari hasil pengamatan terhadap hubungan dua arah. 

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah yang ada di SMK se Pati Selatan, 

dengan menggunakan perspektif empat peran Komite Sekolah yaitu: 

pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol sekaligus mediator 
                                                           
 5 Ibid., hlm. 368. 
 6 Suharsimi Arikunto, 2002,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 
Rineka Cipta, hlm. 133. 
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untuk meningkatkan pendidikan. Data juga diperoleh dari hasil 

interview dari Komite Sekolah dan Kepala Sekolah maupun pihak lain 

yang terkait dengan Manajemen Komite Sekolah dalam peningkatan 

kinerja di SMK Se-Kabupaten Pati Selatan. 

 
2. Sumber Data Penelitian 

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data 

dapat diperoleh.7 Menurut Sutopo, Sumber data adalah tempat data 

diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, 

artefak, ataupun dokumen-dokumen.8 Menurut Moleong, pencatatan 

sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.9  

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat 

mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat 

dibedakan atas orang (person), tempat (place), dan kertas atau dokumen 

(paper). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah: 

a. Subyek penelitian, adapun yang menjadi subyek penelitian (person)ini 

adalah: 

1) Kepala SMK Permata Gabus, SMK Taruna Gabus, SMK Nurul 

Qur’an Jaken, SMK Al-Falah Winong, dan SMK Putra Mahkota 

Jatiroto Kayen 

                                                           
 7 Ibid., hlm. 144 
 8 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 56-57 
 9 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 112 
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2) Komite SMK Permata Gabus, SMK Taruna Gabus, SMK Nurul 

Qur’an Jaken, SMK Al-Falah Winong, dan SMK Putra Mahkota 

Jatiroto Kayen. 

b. Tempat penelitian, adapun tempat yang menjadi penelitian (place) 

adalah SMK se Pati Selatan diantaranya SMK Permata Gabus, SMK 

Taruna Gabus, SMK Nurul Qur’an Jaken, SMK Al-Falah Winong, dan 

SMK Putra Mahkota Jatiroto Kayen. 

c. Dokumentasi yaitu sumber data yang berupa catatan, arsip-arsip, foto-

foto dan dokumentasi lainnya. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menentukan data yang dipergunakan, maka dibutuhkan adanya 

teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh 

berfungsi sebagai data obyektif dan tidak terjadi dari penyimpangan 

sebenarnya. Adapun Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

metode observasi, interview, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.10 Pengumpulan data dengan 

observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut. 

Observasi dilakukan ketika peneliti mengamati dan sekaligus berpatisipasi 

                                                           
 10 Ibid. hlm.132. 
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pertemuan penerimaan rapot yang diadakan Komite Sekolah dan Kepala 

Sekolah. Observasi ini bertujuan untuk memantau, melihat, mengamati 

dan mencatat perilaku serta gejala atau kejadian yang terjadi selama proses 

interaksi antara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.  

2. Interview  

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.11 Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara 

dimaksudkan untuk memperkuat data observasi. Wawancara dilakukan 

kepada Kepala Sekolah. Komite Sekolah dan orang-orang yang terkait 

dengan peningkatan kinerja seperti guru atau peserta didiknya untuk 

mengetahui manajemen Komite Sekolah dalam peningkatan kinerja di 

madrasah mereka. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

                                                           
 11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 9.  
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notulen rapat, agenda dan sebagainya.12 Melalui dokumen yang dimiliki 

madrasah maupun yang dimiliki pengurus Komite Sekolah yang berupa 

struktur kepengurusan, job description, AD/ART (Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga), serta kebijakan yang telah disepakati oleh 

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah  

 
E. Uji Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data atau validitas data merupakan 

“derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya 

yang dapat dilaporkan oleh peneliti”.13 Untuk menetapkan keabsahan data 

tersebut diperlukan tehnik pemeriksaan. Adapun tehnik yang digunakan dalam 

pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti 

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu, menuntut peneliti 

untuk terjun kedalam lokasi penelitian dalam waktu yang cukup panjang 

guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori 

data. Di pihak lain perpanjangan kehadiran peneliti juga dimaksudkan 

untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap peneliti dan juga 

kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi, bukan hanya menerapkan tehnik 

yang menjamin untuk mengatasinya. Tetapi kepercayaan subyek dan 

kepercayaan diri merupakan proses pengembangan yang berlangsung 

                                                           
 12 Ibid., hlm. 317-318. 
 13 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 267 
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setiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha coba-coba dari 

pihak subyek.  

2. Observasi yang Diperdalam 

Dalam penelitian ini, memperdalam observasi dimaksudkan 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. Hal ini berarti bahwa peneliti 

hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian 

menelaah kembali secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah di pahami dengan cara yang biasa. 

3. Trianggulasi 

Triangulasi adalah penggunaan berbagai metode dan sumber daya 

dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling 

berkaitan dari perspektif yang berbeda dengan kata lain, triangulasi 

merupakan upaya mengecek kebenaran data atau informasi yang di 

peroleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan 

dan analisis data.14  

Teknik trianggulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil 

yang dinginkan. Oleh karena itu, trianggulasi dapat dilakukan dengan 

                                                           
 14 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru..., hal. 164 
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menguji apakah proses dan hasil metode yang dignakan sudah berjalan 

dengan baik. Seperti (1) umpamanya peneliti menggunakan wawancara 

mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data. Pastikan 

apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan 

informan serta catatan harian observasi. (2) setelah itu dilakukan uji silang 

terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada 

informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan 

harian observasi. Apabila ternyata antara catatan harian kedua metode ada 

yang tidak relevan, peneliti harus menginformasi perbedaan itu kepada 

informan. (3) hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-

informasi sebelumnya karena bisa jadi konfirmasi itu bertentangan dengan 

informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau 

dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus 

menelusuri perbedaanperbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber 

perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi 

dengan informan dan sumber-sumber lain.15  

Proses trianggulasi tersebut diatas dilakukan terus-menerus 

sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat 

peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak 

ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan. Jadi metode 

trianggulasi adalah proses mencocokkan antara satu metode pengumpulan 

data dengan metode pengumpulan data lain seperti wawancara dengan 

                                                           
 15 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 
191-192. 
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observasi, dari beberapa informan dan sumber data lain, setelah itu 

mengkonfirmasi ke informan dan sumber-lain.16  

 
F. Teknik Analisis Data 

Analisa Data Dalam penelitian ini teknik analisa data yang penulis 

gunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif (berupa kata kata bukan 

angka) mengikuti konsep analisis Miles dan Huberman. Data tersebut 

mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, 

wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian diproses melalui pencatatan, 

pengetikan atau pengaturan kembali.17 Miles and Huberman, sebagaimana 

dikutip oleh Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:18 

1. Reduksi Data  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Adapun tahapan-tahapan dalam 

                                                           
 16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010, hlm. 4. 
 17 Ibid, hlm. 378. 
 18 Ibid, hlm. 376-377.  
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reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan 

menyusun laporan secara lengkap dan terinci.  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahapan reduksi dilakukan 

untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, 

yaitu mengenai manajemen Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam 

upaya peningkatan kinerja SMK Se-Kabupaten Pati Selatan  

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 

kata-kata atau uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.19  

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari SMK se Pati Selatan sesuai dengan 

fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, 

dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa 

                                                           
 19 Ibid., hlm. 341. 
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yang terkait dengan manajemen Komite Sekolah dan Kepala Sekolah 

dalam upaya peningkatan kinerja SMK se Pati Selatan dalam bentuk teks 

naratif.  

3. Verifikasi  

Setelah data direduksi dan disajikan langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian, penarikan 

kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya.20 Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang 

kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; 

melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan 

ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi 

dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Simpulan yang ditarik 

perlu melihat dan meninjau kembali pada catatan-catatan lapangan di 

SMK se Pati Selatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan 

tidak menimbulkan misinterpretation serta mampu dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. 

                                                           
 20 Ibid., hlm. 345. 


