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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, penulis memper-

siapkan segala sesuatunya yang menunjang pelaksa-

naan penelitian. Di antaranya meminta izin kepada 

kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo yang 

kemudian kepala dinas tersebut menindaklanjuti 

dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Korwas 

pendidikan menengah dan kepala-kepala sekolah 

menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Yahukimo agar dapat memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian sepanjang tidak 

mengganggu aktivitas dikantor maupun proses belajar 

mengajar di sekolah dimana peneliti melakukan pene-

litian. 

Pelaksanaan penelitian pendahuluan sedianya 

akan dilaksanakan pada bulan Februari 2011 sesuai 

izin penelitian yang dikeluarkan oleh Ketua Program 

Studi Magister Manajemen Pendidikan yang ditujukan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo 

dan ditindaklanjuti kepala Korwas dan kepala-kepala 

sekolah menengah di lingkungan Dinas Pendidikan  

Kabupaten Yahukimo. Namun, karena situasi politik 

daerah (Pilkada) yang tidak memungkinkan, maka 

penulis mengundurkan waktunya menjadi bulan 
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Maret-April 2011 dan dilanjutkan pada bulan Juni 

2011. Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada 

bulan Maret – April menghasilkan data-data sekunder 

seperti data nominatif  pegawai Dinas Pendidikan, data  

guru, siswa dan data lainnya sambil melakukan ob-

servasi kegiatan pelaksanaan pengawasan oleh penga-

was, kegiatan  belajar  mengajar  guru  di  sekolah-

sekolah.  

Selain itu penulis juga membagikan angket 

penelitian kepada pengawas pendidikan menengah 

dan kepala-kepala sekolah menengah tentang pelaksa-

naan fungsi pengawasan pendidikan menengah di 

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo 

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas 

selama bertugas sebagai pengawas pendidikan mene-

ngah di Yahukimo. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

meyakinkan penulis tentang permasalahan pelaksana-

an fungsi pengawasan pendidikan menengah oleh  

pengawas periode (2005-2012) di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Yahukimo. 

 

1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Instansi Dinas Pendi-

dikan Kabupaten Yahukimo. Pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan dari bulan Maret 2011 hingga bulan Mei  

2012. Pertimbangannya adalah: (1) lokasinya sulit 

dijangkau dalam waktu yang singkat; (2) adanya per-

timbangan khusus, yaitu karakteristik kelayakan yang 
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sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang akan 

menunjang tercapainya tujuan penelitian; (3) Lokasi 

Penelitian untuk pendidikan menengah kebanyakan di 

tingkat distrik: (4) adanya  perbedaan  data di dinas  

pendidikan dengan fakta di lapangan, sehingga harus 

kroscek langsung kepada pengawas lapangan (kepala 

sekolah); (5 ) tahun pendirian pendidikan menengah di 

tingkat distrik dan kota berfariasi dengan usia yang 

paling muda (berdiri sejak tahun  2005). 

Pendidikan menengah di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Yahukimo yang menjadi objek 

studi ini tidak dimaksudkan sebagai sampel yang  

mewakili populasi pendidikan menengah di lingkung-

an dinas pendidikan Kabupaten Yahukimo, tetapi 

hanya digunakan sebagai nara sumber. Peneliti ber-

harap semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi  

semua  pihak  yang  berkepentingan, terutama Dinas 

Pendidikan Kabupaten Yahukimo dalam menjalankan 

pengawasan “pendidikan menengah’ di lingkungannya. 

 

1.3 Populasi dan Sampel 

Populasi  dalam  penelitian  ini adalah Pengawas  

5 orang responden dan 25 orang Kepala Sekolah 

Pendidikan Menengah di Kabupaten Yahukimo, se-

hingga populasi berjumlah 30 orang. Sedangkan objek  

penelitiannya adalah sama pengawas 5 orang dan 

kepala-kepala  sekolah 14 orang  yang  berjumlah 19  
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orang. Menurut Suyono dalam bukunya metode 

statistik menerangkan bahwa: totalitas mengukur 

kuantitas dari pola karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya dinamakan populasi (Suyono, 

1982: 5). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel akan 

mengikuti petunjuk dari Surachman (1978: 91):  

Bila populasi cukup heterogen terhadap populasi di 

bawah (100) orang dapat digunakan sampel 50%, 
di atas seribu (1000) orang dapat digunakan 15%, 

untuk menjamin dan baiknya sampel ditambah 

sedikit lagi dari jumlah matematis tadi. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka 

penulis menentukan sampel dalam penelitian ini sebe-

sar 50% dari jumlah populasi yang ada yaitu penga-

was 5 orang dan kepala sekolah 14 orang, sehingga 

yang menjadi sampel adalah pengawas dan kepala-

kepala sekolah pendidikan menengah yang berjumlah  

19  orang. 

 

1.4  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini pada 

umumnya bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui  

dokumentasi, wawancara mendalam dengan key  

informant, observasi dan brainstorming. Dalam obser-

vasi, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari di 

dinas pendidikan sambil melakukan pengamatan. 
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Wawancara dilakukan untuk  mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam tentang partisipan dalam menginter-

pretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di mana 

hal ini tidak bisa ditemukan melalui obervasi. Data 

yang masih diragukan ditanyakan kembali kepada  

sumber data  untuk  memperoleh  kepastian.  

Data sekunder diperoleh dari dokumen-doku-

men yang relevan, seperti, dokumen administrasi, 

buku laporan pengawasan, prm  rencana pelaksanaan 

pengawasan, jadwal pelaksanaan pengawasan, Per-

mendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan, serta 

peraturan dari Dinas Kementerian Pendidikan sebagai 

lembaga yang mengelola pendidikan menengah. Data 

lisan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

key informen maupun sumber lain yang dianggap 

memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai 

tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilaku-

kan sesuai fokus, yaitu tentang pengawasan  pendi-

dikan menengah itu sendiri. Semua data yang dikum-

pulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang pengawasan 

pendidikan menengah di lingkungan Kabupaten 

Yahukimo.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Sesuai dengan data di atas, maka proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
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dengan beberapa cara, yaitu kuesioner, observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. 

3.5.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada respon-

den untuk menjawab. Dalam penelitian ini, khususnya 

untuk mengetahui pelaksanaan gambaran umum  

pendidikan menengah di Kabupaten Yahukimo 

(masalah 1), kuesioner dibuat berdasarkan indikator-

indikator yang dalam standar pengelolaan pendidikan.  

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, setelah di-

pilah-pilah, terdapat beberapa kuesioner, yaitu:        

(1) kuesioner  untuk dinas pendidikan Kabit Dikmen; 

(2) kuesioner  untuk pengawas pendidikan menengah 

(SMP); (3) kuesioner untuk pengawas pendidikan 

menengah (SMA/SMK); (4) kuesioner untuk kepala 

sekolah SMP Negeri Kurima; (5) kuesioner untuk 

kepala sekolah SMA Negeri Kurima; (6) kuesioner  

untuk kepala sekolah SMP Negeri Dekai; (7) kuesioner  

untuk kepala sekolah SMA Negeri Dekai; (8) kuesioner 

untuk kepala sekolah SMK Negeri Dekai. Kuesioner-

kuesioner tersebut oleh peneliti diserahkan ke masing-

masing bidang untuk diisi. Khusus untuk kuesioner  

peranan kepemimpinan dan pengawasan dinas pendi-

dikan, pengisian dilakukan  oleh  guru  dan  kepala-

kepala  sekolah. 
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3.5.2  Observasi (Pengamatan) 

Observasi sebagai metode ilmiah dilakukan 

untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci mela-

lui mengamatan yang seksama dan pencatatan secara 

sistematik terhadap fenomena-fenomena atau kejadi-

an-kejadian yang diselidiki.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan obser-

vasi berdasarkan indikator-indikator peranan kepe-

mimpinan dan pengawasan pendidikan menengah 

yang belum masuk kuesioner. Dengan demikian, pada 

saat observasi peneliti  selalu membawa  buku standar 

pengawasan pendidikan, yang berisi indikator-indika-

tor, untuk dicocokkan dengan kondisi pendidikan  

yang ada di Yahukimo. Sebagai contoh, dalam peren-

canaan program, menurut standar pengawasan pendi-

dikan, visi pendidikan harus dijadikan cita-cita ber-

sama warga masyarakat, dan mampu memberikan  

inpirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah. 

Setelah mengetahui visi pendidikan, peneliti menga-

mati apakah  perilaku pengawas, pengelola pendidikan 

menengah, maupun kariawan telah merupakan pen-

cerminan dari visi pendidikan. Dengan demikian, 

dalam melakukan observasi, peneliti selalu mengarah-

kan pada fokus penelitian. Semua hasil obervasi 

dibuat catatan lapangan sesegera mungkin setelah 

pengamatan. 
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3.5.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pengelola pen-

didikan menengah, dalam hal ini terdiri dari kepala 

dinas pendidikan, para pengawas pendidikan mene-

ngah, dan kepala-kepala sekolah SMA, SMK, dan SMP, 

selain itu untuk mendapatkan data yang valid, juga 

dilakukan wawancara guru, dan pegawai dinas 

pendidikan. Meskipun masuk dalam jajaran pengelola 

sekolah, dalam penelitian ini peneliti bertindak seba-

gai orang yang independen. Materi wawancara di-

sesuaikan kedudukan orang yang diwawancarai. 

Khusus guru, wawancara  berhubungan dengan mutu 

pengawasan oleh kepala dinas. Selain itu, wawancara 

juga dilakukan oleh pengawas maupun pengelola 

(kepala dinas). Waktu wawancara dilakukan pada  

saat  jam  kerja, yaitu  antara  jam 7.00-16.00. 

3.5.4 Dokumentasi 

Studi dokumentasi ini diharapkan dapat men-

jadi sumber yang dapat menjawab pertanyaan-perta-

nyaan  yang  tidak  mungkin  dinyatakan  melalui  

wawancara atau observasi. Terdapat beberapa alasan 

penggunaan  dokumen sebagai sumber data. Pertama 

sumber data ini selalu tersedia dan murah (terutama 

dari segi pemerolehannya). Kedua, dokumen merupa-

kan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam  merefleksikan  situasi  yang  terjadi  di masa 

lampau serta dapat dianalisis kembali tanpa menga-



 
 

 

63 
 
 

lami perubahan. Ketiga, dokumentasi merupakan   

sumber informasi yang kaya, secara kontekstual 

relevan  dan  mendasar  dalam konteksnya.  Keempat,  

sumber ini sering tidak seperti responden manusia,  

yaitu non reaktif (Ekosusilo, 2001). 

Dalam penelitian ini, dokumen yang dapat 

peneliti peroleh di dinas pendidikan dan SMP, SMA 

dan SMK di antaranya: Struktur organisasi dinas 

pendidikan, visi dan misi dinas pendidikan, daftar 

nama-nama sekolah menengah, daftar nama pegawai 

dinas penidikan termasuk nama-nama guru dari 25 

sekolah menengah, daftar pendidik dan tenaga 

kependidikan se Kabupaten Yahukimo mula-mula, 

dokumen-dokumen tersebut dipisahkan sesuai dengan 

bidangnya, kemudian digunakan sebagai bahan 

masukan peneliti dalam merinci indikator-indikator 

dalam standar pengawasan pendidikan menengah. 

Dalam hai ini, selain sebagai pelengkap data, 

dokumentasi merupakan salah satu alat crosscheck  

terhadap data yang diperoleh dari kuesioner  maupun  

wawancara. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaku-

kan sejak awal dan sepanjang proses penelitian ber-

langsung. Agar dapat menafsirkan dan menginter-

pretasikan data secara baik, dibutuhkan ketentuan, 
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ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi dari 

peneliti, sehingga mampu memberikan makna pada  

setiap fenomena atau data yang ada. Kegiatan analisis  

data dilakukan dengan menelaah data, menata, dan 

menemukan apa yang bermakna dan apa yang telah 

diteliti mengenai fokus penelitian, yaitu untuk menge-

tahui peranan kepemimpinan dan pengawasan pendi-

dikan menengah di lingkungan Kabupaten Yahukimo. 

Teknik analisis data yang digunakan  dalam penelitian 

ini dilakukan berdasarkan model analisis interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 

Langkah-langkah analisis dilakukan secara siklis dan 

interaktif, yaitu mengumpulkan data, penyajian data, 

reduksi data dan penarikan kesimpulan (Marzuki, 

1982:1160). 

Cara menghitung persentase (%) tanggapan res-

ponden yaitu dengan rumus: 

 

             Frekuensi tiap kategori jawaban 
%   = ----------------------------------------- X  100% 

                       Jumlah Responden 

 

 Untuk mengukur standar pengawasan maka 

dipakai 3 kategori yakni: baik, sedang, dan kurang. 

Penentuan kategori ini dilakukan dengan memakai 

rumus interval yakni: 
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Penentuan kategori berdasar nilai interval di atas 

adalah sebagai berikut: 

 Kategori baik, jika nilai rata-rata berada di antara 

2,671 s/d 3; 

 Kategori sedang, jika nilai rata-rata berada di 

antara 2 s/d 2,67; 

 Kategori kurang, jika nilai rata-rata kurang dari 2. 

 
        

3.7  Tahap-tahap Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengi-

kuti model analisis interaktif Miles dan Huberman 

seperti pada gambar 3.1 di bawah, tahap yang dilalui 

adalah sebagai berikut: (1) tahap persiapan penelitian, 

meliputi: Pembuatan proposal penelitian dan ijin ope-

rasional, (2) Tahap pelaksanaan, yang meliputi: Studi 

pendahuluan, pengumpulan data penelitian, analisis 

data, dan triangulasi, (3) Tahap pelaporan hasil pene-

litian. Dengan pembuatan pelaporan dalam penulisan 

yang sistematik akan meningkatkan tingkat kemanfa-

atan hasilpenelitian dan akan memudahkan orang lain 

untuk memahami informasi yang terkandung di  

dalamnya. 
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Gambar 3.1 
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data 
Analysis. London: Sage Publication 
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