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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan di SD Kristen 

03 Eben Haezer Salatiga dan SD Negeri 01 Salatiga 

merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan upaya yang telah 

dilakukan oleh kedua SD dalam meningkatkan 

karakteristik sekolah bermutu terpadu selama ini.  

 

3.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

   Dua sekolah yang menjadi tempat penelitian 

adalah SD Kristen 03 Eben Haezer. SD ini beralamat 

di Jl. Jenderal Sudirman 111b, Salatiga. SD kedua 

untuk subjek penelitian adalah SD Negeri 01 

Salatiga. SD ini beralamat di Jl. Diponegoro 13, 

Salatiga. Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 

1 bulan (Juni sampai Juli, 2013) untuk pengambilan 

data. 

 

3.3.  Data 

Penelitian di SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

dan SD Negeri 01 Salatiga dilakukan dengan 

menggunakan indikator lima karakteristik sekolah 

bermutu terpadu. Penelitian melalui wawancara dan 
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penyebaran kuesioner ini menggunakan fokus pada 

pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, 

komitmen, dan perbaikan berkelanjutan sebagai 

indikator. Kelima indikator tersebut kemudian 

dijabarkan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 

Lima Karakteristik Sekolah Bermutu Terpadu 

N

o 

Karakte 

ristik 

Sekolah 
Bermutu 

Terpadu 

Definisi Indikator 

1.  Fokus 

pada 

Pelanggan 

Tindakan sekolah 

untuk memenuhi/ 

melebihi 

kebutuhan 

pelanggan, 
sehingga 

pelanggan 

mengalami 

kepuasan. 

(Tjiptono dan 
Diana, 2001)  

1. Melaksanakan lima 

prinsi fokus pada 

pelanggan, yaitu: bukti 

fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan 
empati 

2.  Keterlibat

an Total  

Sekolah 

memanfaatkan 

kemampuan serta 

pengetahuan guru 

dan staf untuk 

berpartisipasi lebih 
untuk sekolah. 

(Tjiptono dan 

Diana, 2001) 

1. Guru dan karyawan 

didorong memecahkan 

masalah, mengambil 

keputusan, dan saling 

memberikan masukan. 

2. Guru dan staf 
memiliki kesempatan 

memberikan pendapat 

dan penilaian untuk 

peningkatan sekolah. 

3. Guru berinovasi. 
4. Orang tua murid 

terlibat dalam kegiatan 

sekolah. 
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Tabel 3.1 

Lima Karakteristik Sekolah Bermutu Terpadu (Lanjutan) 

N
o 

Karakte 
ristik 

Sekolah 

Bermutu 

Terpadu 

Definisi Indikator 

3.  Pengukur

an 

Sekolah berusaha 

untuk mengetahui 
letak kelebihan 

dan kekurangan 

suatu program 

atau aktivitas, 

terkait hasil yang 

dicapai. (Tjiptono 
dan Diana, 2001)  

1. Tes untuk siswa  

2. Kepala sekolah, guru, 
dan staf saling 

mengevaluasi kinerja 

masing – masing. 

3. Pihak pemerintah 

melakukan evaluasi 

terhadap performa 

sekolah. 

4. Komitmen Sekolah 
berkomitmen pada 

peningkatan mutu 

pendidikan. (Sallis, 

2006) 

1. Antaranggota sekolah 
membangun 

hubungan yang baik: 

sesama guru, guru – 

kepala sekolah, guru – 

staf, sesama staf, 

untuk menciptakan 
iklim yang nyaman 

dan mendukung. 

2. Atasan memberikan 

penghargaan kepada 

para guru dan staf 

yang berprestasi. 

5. 
Perbaikan 

Berkelanju 
tan 

Sekolah berupaya 

untuk melakukan 
tindakan yang 

bersifat evaluatif 

secara terus – 

menerus. (Sallis, 

2006) 

1.  Sekolah melakukan 

inovasi dan 
perubahan.  

2. Sekolah melakukan 

perbaikan dengan 

belajar dari sekolah 

lain atau para ahli. 

    Sumber: Sallis (2006) dan Tjiptono dan Diana (2001) 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui wawancara serta penyebaran 

kuesioner. Dalam penelitian ini wawancara 

dilaksanakan dengan kedua kepala sekolah masing - 

masing sebagai informan pertama. Wawancara 

bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

upaya peningkatan lima karakteristik sekolah 

bermutu terpadu. Sebagai data pendukung hasil data 

wawancara dengan kepala sekolah, penelitian ini 

menggunakan wawancara dan kuesioner kepada 

guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa. 

Wawancara dilakukan kepada dua siswa pada tiap 

SD yang menjadi subjek penelitian. Selain 

wawancara dengan siswa, pengumpulan data juga 

diperoleh dari guru, orang tua siswa, dan komite 

sekolah. Dalam penyebaran kuesioner ini terdapat 

dua komite sekolah dan enam guru SD Negeri 01 

Salatiga yang menjadi subyek, sedangkan untuk SD 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga terdapat delapan 

guru dan satu orang tua siswa.  

 Wawancara dan kuesioner yang diberikan oleh 

para anggota sekolah, komite sekolah dan orang tua 

siswa tersebut membahas tentang langkah – langkah 

yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan 

karakteristik sekolah bermutu terpadu. Pembuatan 

angket penelitian ini menggunakan Skala Likert, di 

mana terdapat penggunaan skor untuk melihat 

pendapat para guru, siswa, orang tua siswa dan 

komite sekolah tentang penerapan sekolah bermutu 
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terpadu. Dalam setiap pertanyaan, terdapat skor 

yang  memiliki nilai dalam setiap jawaban: Jawaban 

sangat setuju (SS) memiliki nilai 5, setuju (S) bernilai 

4, cukup setuju (CS) bernilai 3, tidak setuju (TS) 2, 

dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

  Setelah mendapatkan data yang diinginkan dari 

SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga dan SD Negeri 

Salatiga 01, maka analisis data penelitian 

menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta 

verifikasi data.  

  Dalam mereduksi data, dilakukan 

penyederhanaan dari semua data yang diambil dari 

proses pengumpulan melalui wawancara dan 

kuesioner. Langkah berikutnya dalam penyajian data 

yaitu mengelompokkan data dan informasi yang telah 

diringkas. Untuk menyajikan data, penelitian ini 

mengelompokkan upaya berdasarkan karakteristik 

oleh SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga dan SD 

Negeri 01 Salatiga. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan narasi teks dengan tabel kualitatif dan 

kuantatif. 

  Komponen terakhir dalam analisis data ini 

merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

data. Tujuan dari komponen ini mencari makna data 

yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan atau perbedaan. Verifikasi data bertujuan 

untuk menilai tentang kesesuaian data dan maksud 
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yang terkandung dalam konsep – konsep dasar 

dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


