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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan masalah dan tujuan 

penelitian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

evaluasi deskriptif dengan model evaluasi Discrepancy. Hal 

tersebut dikarenakan dalam penelitian ini berupaya untuk 

mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah pada 

aspek manajerial meliputi standar Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan 

Controlling (pengawasan) yang telah ditetapkan melalui 

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.  

 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek pada peneltian ini adalah Pengawas Sekolah, 

Guru, dan Komite Sekolah dari Dabin III. Guru yang menjadi 

narasumber merupakan guru yang telah mengajar di SD yang 

diteliti dalam waktu lebih dari lima tahun kemudian untuk 

narasumber yang berasal dari Komite diambil ketua Komite 

masing-masing sekolah. Karena keterbatasan waktu dan 

waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan, dari 10 SD di 

Dabin III Selomerto di ambil lima SD sebagai narasumber.  

Pemilihan ini didasarkan pada peringkat hasil ujian nasional 

tahun 2014/2015 yang didapatkan dari data Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Selomerto. 

Kemudian didapatkan lima SD berdasarkan dua teratas, satu 
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berada di peringkat tengah, dan dua merupakan terbawah.  

Penelitian ini berfokus pada kinerja manajerial kepala sekolah. 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lima SD di Dabin III Selomerto, 

meliputi SD Sinduagung, SD 1 Kalierang, SD Pakuncen, SD 

Gunungtawang, dan SD Tumenggungan. Sedangkan waktu 

pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November 2016. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan kepada 11 responden, yang 

terdiri dari satu pengawas sekolah, lima guru dari Dabin III 

Selomerto, dan lima ketua komite sekolah. Wawancara 

dimulai pada tanggal 6 november 2016. Wawancara ditujukan 

untuk mendapatkan data mengenai kinerja manajerial kepala 

sekolah berdasarkan instrumen pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang diadopsi dari standar manajerial Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan datang kesekolah secara 

langsung dan melakukan pengamatan. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data tentang bagaimana kepala sekolah 

mengembangkan organisasi sekolah, mengelola sekolah, 

menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, 
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memimpin sekolah, dan memanfaatkan perkembangan 

teknologi. Observasi dilaksanakan setelah melaksanakan 

wawancara, dan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2016 

hingga 11 November 2016. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung data yang 

telah diperoleh dari hasil wawancara. Dokumentasi diperlukan 

untuk mendapatkan data mengenai bagaimana kepala sekolah 

menyusun perencanaan untuk berbagai tingkatan, mengelola 

sekolah, memimpin sekolah dan mengevaluasi program  

sekolah. Dokumentasi juga diperlukan untuk memberikan 

penjelasan tentang pelaksanaan penelitian. Dokumentasi 

dimulai pada tanggal 6 November 2016 hingga 11 November 

2016. 

 

A. Triangulasi Data 

Uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan 

untuk mendukung hasil wawancara. Hasil wawancara dengan 

pengawas sekolah Dabin III Selomerto dicocokan (cross check)  

dengan hasil wawancara guru dan komite sekolah yang ada di 

Dabin III Selomerto dengan instrument pertanyaan yang sama. 

Triangulasi teknik digunakan untuk mencocokan data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Dabin III Selomerto. 

 

 



28 
 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian dan sesudah 

penelitian. Analisis sebelum penelitian dilakukan ketika 

memperoleh hasil wawancara tidak terstruktur dalam studi 

pendahuluan dan bersifat sementara. Analisis data selama 

dilapangan dilakukan secara terus menerus hingga datanya 

jenuh dan memperoleh hasil yang di inginkan. Aktivitas 

tersebut meliputi koleksi data, reduksi data, display data dan 

kesimpulan atau verifikasi.  

Dalam tahapan koleksi, data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengawas, 

guru, dan komite sekolah dikumpulkan dan dikoleksi. 

Kemudian memasuki tahap reduksi  data-data penting dipilih 

dan digolongkansesuai dengan komponen model Discrepancy. 

Langkah terakhir adalah menyajikan data serta melakukan 

verifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan indikator ideal. Sehingga ditemukan 

kesenjangan yang merupakan kendala dan dicarikan solusi. 

 

 


