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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif 

dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif 

(mixed methods). Data yang dikumpulkan untuk 

menggambarkan kondisi nyata dari pembelajaran 

PAKEM dalam implementasi MBS di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan adalah berupa kata-

kata tertulis, gambar dari dokumen atau dari orang-

orang selaku 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 

pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan Kabupaten Semarang. 

  

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan yang berlokasi di Jalan 

Umbul Senjoyo I, No.3 Desa Bener, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 

pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada 

bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. 
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3.3. Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder, data primer diperoleh dengan menggunakan 

instrument Implementasi MBS yang dibuat dalam 

bentuk pedoman wawancara dan angket, sedangkan 

data sekunder diperoleh dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

Instrument atau alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua, pertama yaitu 

pedoman wawancara.Pedoman waancara dibuat dengan 

menurunkan dari indikator-indikator implementasi 

pembelajaran PAKEM dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah. Wawancara  digunakan untuk mendapatkan 

data mengenai implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 

Kabupaten Semarang khususnya pada pilar 

pelaksanaan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Evektif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). Kisi-kisi pedoman wawancara 

seperti yang ada pada lampiran 1. Kedua, data 

penelitian diperoleh dengan menggunakan angket. 

Angket dibuat dengan menurunkan dari indikator-

indikator implementasi PAKEM, meliputi indikator 

pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dari indikator implementasi PAKEM 

tersebut kemudian diturunkan menjadi butir 

pertanyaan dalam angket. Angket digunakan sebagai 

penguatan atas data atau informasi yang diberikan oleh 

responden. Kisi-kisi angket ada pada lampiran 2. 

Ketiga, dokumentasi, yaitu dengan menggunakan 

dokumen-dokumen atau foto-foto yang berkaitan 
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dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

khususnya pilar implementasi pembelajaran PAKEM. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara, angket dan studi 

dokumentasi. 

3.4.1. Wawancara 

Penulis menggunakan wawancara semistruktur 

(semistructure interview) yang mana penulis dapat 

menggali informasi yang dibutuhkan secara mendalam 

(in-depth interview), dan dilakukan secara terbuka 

sehingga subyek atau narasumber dapat dimintai 

pendapat maupun ide mereka masing-masing. Dengan 

demikian wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk 

kepentingan penelitian dengan dialog antara peneliti 

sebagai pewancara dengan informan atau yang 

memberi informasi dalam konteks penelitian. Dalam 

wawancara ini penulis tidak terlalu mengacu pada 

urutan pertanyaan yang diajukan namun tetap 

menjaga agar wawancara tidak keluar dari topik. 

Adapun responden atau informan dalam wawancara ini 

diantaranya adalah kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, dan siswa. 

3.4.2. Kuestioner/Angket 

Angket digunakan untuk memperkuat jawaban 

wawancara yang diberikan oleh responden. Angket 

dibuat dalam pertanyaan terbuka tentang implementasi 

MBS, sehingga responden dapat memberikan 

jawabannya yang sudah disiapkan pada empat pilihan 
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jawaban sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah. 

Adapun responden yang dilibatkan dalam pengisian 

angket ini diantaranya adalah kepala sekolah, lini wakil 

kepala sekolah, ketua kompetensi keahlian, dan guru, 

sehingga jumlahnya 24 responden. 

3.4.3. Studi Dokumentasi 

Dalam studi dokumentasi, data diperoleh dari 

dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pembelajaran PAKEM. Peneliti 

meminta izin kepada sekolah untuk dapat melihat dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian. Penulis kemudian mencatat hal-hal 

dalam dokumen yang akan dijadikan data.  

3.4.4. Observasi  

Observasi dilakukan penulis dengan cara 

mengamati proses kegiatan belajar mengajar  yang 

dilakukan oleh guru dalam implemenasi pendekatan 

pembelajaran PAKEM. Penulis melakukan ceklis pada 

kriteria-kriteria pelaksanaan PAKEMyang dilakukan 

oleh guru.Selain itu penulis juga mengamati aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dan dalam 

kegiatan praktik. 

 

3.5. Validitas Data  

Untuk mengecek keabsahan temuan ini, penulis 

juga memakai teknik triangulasi. Pemeriksaan yang 

dilakukan penulis antara lain dengan: 

3.5.1 Triangulasi data dengan cara membandingkan 

perolehan data hasil wawancara dengan angket. 

Penulis terlebih dahulu mencari data dengan 
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menggunakan wawancara kepada kepala sekolah, 

lini wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. 

Sebagai perbandingan, penulis juga mengambil 

data dengan cara memberikan angket kepada 

responden yang meliputi kepala sekolah, lini 

waka, ketua kompetensi keahlian dan guru, 

sehingga data dari angket tersebut dapat 

dijadikan pembanding terhadap data hasil 

wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. 

Hasil perbandingan ini diharapkan dapat 

menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. 

3.5.2 Triangulasi metode, dengan cara mencari data 

lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh 

dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara,angket, dan dokumentasi. Data hasil 

wawancara yang dilakukan kepada kepala 

sekolah, staf bagian manajemen, guru dan juga 

komite sekolah dibandingkan dengan perolehan 

data hasil penelitian dengan menggunankan 

angket, setelah itu dilakukan pengecekan pada 

bukti fisik yang diperoleh melalui dokumentasi-

dokumentasi Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan juga 

laporan penilaian. Hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan berbagai macammetode ini 

selanjutnya dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

3.5.3 Triangulasi sumber, yaitu dengan cara 

membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, 

baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber 

lain. Trianggulasi sumber yang dilakukan, yaitu 
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dengan cara membandingkan perolehan data 

hasil wawancara dan juga menggunakan angket 

yang dilakukan kepada kepala sekolah, 

dibandingkan dengan data dari wakil kepala 

sekolah, guru, dan siswa. Data dari masing-

masing sumber tersebut kemudian dibandingkan 

sehingga didapatkan data yang benar-benar 

syahih. 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini, 

penulis melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai 

penyatuan persepsi dari hasil data yang diperoleh 

penulis dari pihak kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, dan siswa, maupun semua hal yang 

diperoleh penulis dalam penelitian di SMK 

Telkomunikasi Tunas Harapan, Kabupaten Semarang.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan model analisis kesenjangan 

(descrepency analysis), yang dikembamgkan Malcolm 

M. Provus. Model ini dilaksanakan menggunakan 4 

tahapan, yaitu: (1) tahap disain (design stage), (2) tahal 

instalasi (installation stage), (3) tahap proses (process 

stage), dan (4) tahap produk (product Stage). Tahap 

Design, penulis melakukan identifikasi dan 

merumuskan kriteria sumber daya program, dalam 

penelitian ini adalah pendidik, (Alkin dan Christie, 

2004). Kriteria pendidik dirumuskan dalam aspek 

input, process, dan output (Marsh dalam Yasik, 2013). 

Aspek input  digunakan untuk mengukur tahap 

installation, aspek proses digunakan untuk mengukur 
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tahap process, dan aspek output digunakan untuk 

mengukur ketercapaian tahap product.  

Data ini berasal dari wawancara dengan 

responden, angket dan juga mempelajari dokumen dari 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Dari data yang 

terkumpul, maka penulis merangkum, memilih, 

mengkategorikan dan memaknakan data sesuai fokus 

pokok pembahasan.Display atau penyajian data 

dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, teks 

dialog dan tabel kualitatif. Penyajian data (display data) 

dimaksutkan agar lebih mempermudah bagi penulis 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari data penelitian.Hal ini 

merupakan pengorganisasian data kedalam suatu 

bentuk tertentu (tabel, gambar atau grafik) sehingga 

kelihatan lebih jelas atau lebih utuh dan selaras 

dengan permasalahan yang dihadapi.Setelah itu baru 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

Gambar 3.1 Tahap Descrepency Evaluaion Model 
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