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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif 

dengan menggabungkan jenis penelitian kualitatif 

dan kuantitatif (mixed methods).  Data yang 

dikumpulkan untuk menggambarkan kondisi 

nyata dari partisipasi masyarakat dalam 

implementasi MBS di SMK Saraswati salatiga 

adalah berupa tulisan, gambar dari dokumen atau 

narasumber. Pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk mengumpulkan data yang bersifat 

kuantitatif yang digunakan untuk mendukung 

atau memperjelas data kualitatif. 

Data yang dikumpulkan peneliti adalah hal-

hal yang berkaitan dengan implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dalam 

hal ini fokus pada partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga. 

 

3.2 Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Saraswati 

Salatiga dengan alamat di Jalan Hasanudin no 738 

Salatiga, Jawa Tengah.  Waktu pelaksanaan dari 

penelitian ini ialah pada tahun 2014 
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3.3 Desain Evaluasi 

Penelitian ini merupakan penelitian 

evaluatif dengan model evaluasi yang digunakan 

adalah Discrepancy Evaluation Model. Evaluasi 

difokuskan untuk mengetahui kesenjangan antara 

standar dan implementasinya, baik dalam program 

dan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini 

Discrepancy Evaluation Model digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian antara kriteria 

baku (standard) partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga yang telah ditetapkan dengan 

hasil pelaksanaan program. 

  

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap 

yaitu : tahap pralapangan, pekerjaan lapangan dan 

analisis data. Pada tahap pralapangan peneliti 

menyusun proposal, melakukan studi 

pendahuluan, menentukan informan dan 

menyusun jadwal. Tahap lapangan dilaksanakan 

untuk mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti  

menyebarkan angket, wawancara dan 

mengumpulkan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul maka dilaksanakan analisis data, tahap 

ini adalah melaksanakan reduksi, dan penyajian 

data kemudian menganalisis dan merumuskan 

kesimpulan. 
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3.5 Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini sumber data adalah 

subjek penelitian sedangkan sebagai objek 

penelitiannya adalah data atau informasi yang 

diperoleh dari sumber data.  Data penelitian 

diperoleh dari informan-informan kunci yang 

mengetahui tentang peranserta masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga. Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah individu atau perorangan. Untuk 

memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti 

terlebih dahulu menentukan narasumber 

(informan) yang akan dimintai informasinya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka informan 

penelitian adalah Komite Sekolah, Kepala sekolah, 

guru, serta pasangan dunia usaha/industri ( 

Majelis Sekolah ). 

Data penelitian ini juga diperoleh melalui 

dokumen yang meliputi peraturan atau kebijakan 

tentang partisipasi masyarakat serta dokumen 

atau notulen yang berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat di SMK Saraswati Salatiga. 

 

3.6 Teknik dan  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan. Pengumpulan data 
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dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner, 

wawancara dan FGD. 

3.6.1 Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara 

dilaksanakan terhadap informan-informan kunci 

yang dipandang mengetahui informasi yang 

diperlukan. Wawancara mendalam dilakukan 

dengan  Kepala Sekolah, , guru, Komite Sekolah 

dan Majelis sekolah. 

3.6.2 Focus Group Discussion (FGD) 

Dalam penelitian ini informasi diperoleh 

melalui diskusi dari kepala sekolah, guru dan 

komite sekolah untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai implementasi partisipasi 

masyarakat di SMK Saraswati Salatiga. Dokumen, 

notulen rapat atau peraturan-peraturan yang 

dimiliki oleh SMK Saraswati Salatiga dan komite 

sekolah yang berkaitan dengan peranserta 

masyarakat (komite sekolah) juga digunakan 

sebagai data penelitian. 

3.6.3 Kuesioner 

Teknik kuesioner dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang 

implementasi MBS dengan fokus partisipasi 

masyarakat di SMK Saraswati Salatiga.  

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan dasar indikator kegiatan operasi 
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komite sekolah/ madrasah dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar. Instrumen penelitian 

ini menggunakan skala Likert, yaitu: tidak 

pernah, kadang-kadang, sering dan selalu 

(sugiyono, 2011:135). 

 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner, 

wawancara dan FGD di SMK Saraswati Salatiga 

tentang partisipasi masyarakat dalam 

implementasi MBS dalam penelitian ini dianalisis, 

dirangkum, ditata, kemudian dilakukan 

pemaknaan terhadap data temuan. Langkah 

berikutnya adalah pembahasan dengan 

menggunakan berbagai teori yang relevan 

kemudisn penyajian data dan langkah terakhir 

adalah penarikan kesimpulan. 

Secara rinci analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah proses analisis data 

secara interaktif oleh Miles dan Huberman. Ada 

tiga tahap dalam melakukan analisis data setelah 

data penelitian terkumpul, yaitu : reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  Reduksi data adalah kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting yang 

berkaitan dengan penelitian dan membuang data 
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yang tidak diperlukan dengan maksud 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

terarah terhadap peneliti. Penyajian data atau 

informasi adalah menyusun data dalam bentuk  

uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya dengan maksud agar 

data dapat tersusun  mudah dipahami sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan rencana 

kegiatan selanjutnya.  Tahap ketiga dari analisis 

data adalah menarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas rumusan masalah penelitian.  

Secara skematis proses analisis data interaktif 

dapat digambarkan dalam gambar 3.1. berikut ini.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data Millles 

dan Hubermen 
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3.8 Validasi Data 

Untuk mengecek keabsahan data pada 

penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode.  

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan 

membandingkan hasil kuesioner dengan hasil 

wawancara, dan FGD. 

2. Triangulasi metode dilaksanakan dengan 

menggunakan beberapa metode yaitu Kuesioner, 

wawancara dan FGD.  

Dalam validasi ini diperlukan ketercukupan 

referensi untuk menemukan unsur atau ciri-ciri 

yang relevan dengan permasalahan. Referensi yang 

dipergunakan adalah catatan atau dokumentasi 

yang tujuannya adalah mengecek kebenaran data 

yang terkumpul sebagai bahan dalam penarikan 

kesimpulan. 

 


