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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Salatiga 
yang berada di Jalan Pemuda 7-9 Salatiga. Penelitian 
berlangsung pada tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 
18 Juni 2012. 

 

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan 
Data 

3.2.1  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan melakukan wawancara mendalam dengan 
sumber data yaitu kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, koordinator setiap bidang, dan siswa. Data 
primer dalam penelitian ini berupa faktor-faktor yang 
menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 
bagi peningkatan kualitas di SMP Negeri 9 Salatiga.  

Untuk data sekunder berupa profil sekolah, 
kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependi-
dikan, nilai Ujian Akhir Nasional, hasil kelulusan, 
jumlah pendaftar, dan siswa 5 tahun terakhir diper-
oleh melalui studi dokumentasi yang mencakup data 
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tertulis tentang hasil supervisi kepala sekolah, data 
penerimaan siswa, dan data kelulusan. 

 
3.2.2  Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data primer dalam peneli-
tian ini digunakan metode Focus Group Discussion 
(FGD). FGD adalah suatu proses diskusi untuk meng-
identifikasi masalah, analisis dan penyebab masalah, 
dan menentukan cara-cara penyelesaian masalah, 
serta mengusulkan berbagai alternatif pemecahan 
masalah dengan mempertimbangkan sumber daya 
yang tersedia. FGD dilakukan untuk mendapatkan 
data tentang faktor-faktor kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman dalam rangka peningkatan 
mutu sekolah di SMP Negeri 9 Salatiga berdasarkan 
tiga aspek, yaitu: aspek input, aspek proses, dan aspek 
output. FGD dilakukan dengan komite sekolah, pim-
pinan sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
pembina bidang), guru, serta karyawan yang meliputi 
bagian keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, 
dan perpustakaan. Dalam FGD ini terjadi curah 
pendapat/brainstorming dalam perancangan model/ 
produk. 

 Data sekunder berupa profil sekolah, kualifikasi 
pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan, nilai 
ujian akhir nasional, hasil kelulusan, jumlah pendaf-
tar dan siswa 5 tahun terakhir melalui studi doku-
mentasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 
mengorganisasikán data, menjabarkannya ke dalam 
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 
diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2005). 
Kategorisasi secara khusus dibuat untuk data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, dan studi dokumen-
tasi, sedangkan untuk pemberian bobot atau skor 
pada SWOT dilakukan dengan FGD. 

 

3.3 Teknik Analisis 

         Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
matrix IFAS (Internal Factors Analysis Summary), 
analisis matrix EFAS (External Factors Analysis 
Summary), dan analisis matrik SWOT (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Matrik IFAS merupakan hasil dari audit ling-
kungan internal, berupa daftar kekuatan dan kele-
mahan. Matrik EFAS merupakan hasil dari audit 
lingkungan eksternal, berupa daftar peluang yang 
dapat dimanfaatkan dan daftar ancaman yang harus 
dihindari (Wulanningrum, Supramono, Loekmono, 
2006). Dalam Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 
2005 ditetapkan bahwa proses pendidikan hendaknya 
dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, yang 
meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, 
kompetensi pendidik, sarana dan prasarana, penge-
lolaan, pembiayaan, dan penilaian. Selain itu, penulis 
juga menambahkan dua komponen dalam SWOT yaitu 
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kepemimpinan kepala sekolah serta standar organisasi 
sekolah. Berdasarkan standar-standar tersebut, maka 
itu menjadi acuan/patokan bagi peneliti untuk 
mengategorikan SWOT di SMP Negeri 9 Salatiga. 

         Dengan mengetahui secara detail baik dilihat 
dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancam-
an yang ada dapat ditahui strategi yang layak dari 
setiap komponen/standar yang ada. 

         Langkah-langkah analisis SWOT adalah:           
(1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi keku-
atan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diha-
dapi SMP Negeri 9 Salatiga; (2) Menentukan faktor-
faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman SMP Negeri 9 Salatiga dalam mening-
katkan kualitas; (3) Menentukan bobot relatif masing-
masing faktor berdasarkan tingkat kepentingannya 
sebagai penentu keberhasilan upaya perbaikan kuali-
tas di SMP Negeri 9 Salatiga; (4) Menentukan rating/ 
skor (1 sampai dengan 5) dari tiap-tiap faktor yang 
menggambarkan kondisi internal dan eksternal SMP 
Negeri 9 Salatiga; (5) Menghitung total skor dengan 
mengalikan bobot dan rating untuk masing-masing 
faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; 
(6) Menghitung total skor akhir faktor internal 
(kekuatan-kelemahan) dan faktor eksternal (peluang 
dan ancaman); (7) Menentukan posisi strategis dari 
faktor internal dan faktor eksternal SMP Negeri 9 
Salatiga; (8) Menentukan rencana strategis berda-
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sarkan posisi hasil analisis SWOT untuk mening-
katkan kualitas SMP Negeri 9 Salatiga.  
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