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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah merupakan sebuah 

konsep teoritik yang membahas mengenai beberapa 

metode yang digunakan dalam penelitian. Beberapa hal 

yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang di 

gunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut 

: 1) Pendekatan dan Rancangan penelitian, 2) Kehadiran 

peneliti, 3) Tempat dan Waktu penelitian, 4) Sumber 

data, 5) Teknik pengambilan populasi dan Sampel 

penelitian, 6) Aspek penelitian, 7) Desain Evaluasi, 8) 

Teknik pengumpulan data, 9) Instrumen evaluasi, 10) 

Validitas dan Reabilitas Instrumen angket dan 11) 

Teknik analisis data. 

 

3.1. Pendekatan dan Rancangan penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan program promosi sekolah di SMK Negeri 2 

Salatiga. Konteks evaluasi program yang  akan diketahui 

adalah bagaimana konteks yaitu implementasi kebijakan 

tersebut, Input adalah pelaku kebijakan, Proses yaitu 

tahapan – tahapan proses untuk pengambilan 

keputusan sedangkan Produk yaitu dampak dari 

program yang dilaksanakan terhadap pengembangan 

lembaga untuk kepuasan pelanggan dalam hal ini 

adalah siswa yang indikatornya adalah animo siswa 

baru untuk mendaftar di SMK Negeri 2 Salatiga 

meningkat. 
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Penelitian ini juga memerlukan beberapa teknik 

pengumpulan data dalam fokus yang melibatkan sebuah 

pendekatan interpretative yang wajar terhadap setiap 

pokok permasalahan yang dibahas. Denzim dan Lincoln 

(1994) dalam Arifin (2011) menjelaskan bahwa 

pengumpulan data dan penggunaan berbagai data 

empirik melalui studi kasus, pengalaman pribadi 

interaksional dari visual yang memberikan gambaran 

akan momen rutin dan problematika, serta maknanya 

dalam kehidupan individual dan kolektif diperlukan 

sebuah penelitian kualitatif. 

 

3.1.2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian 

deskriptif evaluatif yang memfokuskan pada 

pelaksanaan program promosi sekolah dalam rangka 

menaikkan animo siswa baru di SMK Negeri 2 Salatiga. 

dalam konteks penelitian ini yang dimaksud organisasi 

adalah lembaga SMK Negeri 2 Salatiga yang telah 

melaksanakan program promosi sekolah, sedangkan 

individu yang dimaksud adalah para pelaku program 

yang merupakan SDM tenaga pendidik dan 

kependidikan yang terlibat dalam program promosi 

sekolah dan merupakan informan kunci (key informant)  

dalam pengambilan data penelitian. 

Menurut Arifin (2011) menjelaskan bahwa 

penggunaan multi metode pengumpulan data dalam 

satu fokus yang dikendalikan oleh masalah  yang diteliti 

dikenal dengan istilah triangulasi yaitu pengumpulan 

data dari bahan-bahan empiris, sudut pandang dan 

pengamatan yang menjadi strategi efektif dan tepat 
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untuk menambah kekuatan, keluasan serta kedalaman 

penelitian ini. Triangulasi mencerminkan pemahaman 

yang mendetail dan lebih mendalam dan utuh mengenai 

suatu fenomena yang ada. Kombinasi data yang 

dikumpulkan melalui proses pengumpulan data 

kualitatif yang berupa data observasi, dokumentasi dan 

diyakinkan atau dicrosscek dengan wawancara 

langsung. 

 

3.2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini peneliti hadir langsung dan 

berperan serta di SMK Negeri 2 Salatiga dalam proses 

pengumpulan data, tetapi peneliti tidak melakukan 

intervensi apapun terhadap fenomena yang akan diteliti 

atau diungkap. Peneliti bertindak sebagai instrument 

penelitian sekaligus pengumpul data. Menurut Bogdan 

dan Biklen (1998) dalam Surahman (2014:48), 

kehadiran peneliti di lapangan berusaha berinteraksi 

dengan subyek penelitian secara wajar atau natural, 

menjalin hubungan baik di lapangan yang merupakan 

kunci utama keberhasilan dalam pengumpulan data. 

Peneliti selanjutnya melakukan beberapa hal dalam 

pengambilan data di lapangan sebagai berikut : 1) 

Peneliti melakukan diskusi melalui rapat formal 

ataupun  informal dengan kepala sekolah, wakil kepala 

bagian Humas dan Hubungan industri, wakil kepala 

bagian kesiswaan, wakil kepala bagian manajemen mutu 

dan SDM, guru dan komite sekolah. 2) Peneliti 

melakukan kunjungan, berdiskusi dan menanyakan  

langsung permasalahan yang terjadi kaitannya dengan 
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program promosi sekolah, dan menghadiri rapat 

koordinasi tentang promosi sekolah. 3) Peneliti juga 

berdiskusi dan melihat langsung proses pelayanan siswa 

dari siswa masuk sampai selesai proses belajar 

mengajar. 4) Peneliti juga menemui Waka Humas 

Hubungan industri dan Waka Kesiswaan serta panitia 

PPDB untuk mengambil dokumen yang berkaitan 

dengan promosi sekolah dan pendaftaran peserta didik 

baru di SMK Negeri Salatiga. 

 

3.3. Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 

Salatiga yang berlokasi di Jalan Parikesit Kelurahan 

Dukuh, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada kurun 

waktu Januari sampai dengan April 2014. Alasan 

peneliti mengadakan penelitian di SMK Negeri 2 Salatiga 

adalah karena sekolah ini merupakan sekolah kejuruan 

unggulan di Kota Salatiga tetapi peminat atau animo 

siswa baru untuk mendaftar di sekolah ini dari tahun ke 

tahun semakin menurun, hal ini mengindikasikan 

adanya masalah tentang pelaksanaan program promosi 

sekolah yang sudah dilaksanakan sehingga akan 

diketahui hambatan – hambatan atau kendala yang ada 

untuk bisa dicarikan solusi pemecahannya. Subyek 

primernya adalah siswa kelas X serta personil SMK 

Negeri 2 Salatiga yang terdiri dari Kepala Sekolah, Waka 

Humas dan Industri, Waka Kesiswaan, Waka 

Manajemen Mutu dan SDM, Komite Sekolah dan panitia 

pendaftaran peserta didik baru Tahun 2013. 
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3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penilaian 

ini adalah manusia dan juga bukan manusia (Miles dan 

Huberman, 1992:2). Sumber data manusia adalah 

berfungsi sebagai subyek dan informan kunci. Sumber 

data manusia ini diperoleh dari beberapa informan 

kunci yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Humas dan Hubind., Wakil Kepala Kesiswaan, Wakil 

Kepala Manajemen Mutu dan SDM, Guru, Komite 

Sekolah dan Siswa. Sedangkan sumber data yang bukan 

manusia berupa dokumen-dokumen yang relevan 

dengan fokus penelitian. Penentuan informan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling 

purposive agar data yang diperoleh dari informan sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan penelitian (Arifin, 

2011:221). Pengambilan sampel didasarkan pada 

relevansi, kedalaman informasi dan tema yang muncul 

di lapangan. 

Selain itu juga dijelaskan bahwa melalui tehnik ini 

akan didapatkan informan kunci, kemudian dari 

informan kunci dapat dikembangkan untuk memperoleh 

informan yang lain dengan teknik sampel bola salju 

(snowball sampling). Metode ini dilakukan secara terus 

menerus dari informan yang satu kepada informan 

berikutnya sehingga diperoleh data yang semakin 

lengkap dan mendalam, dan pencarian sampel ini akan 

dihentikan jika data yang didapatkan dirasakan sudah 

jenuh dan memenuhi kebutuhan. 
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3.5. Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel  

3.5.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. 

Populasi merupakan wilayah generelasi berupa subjek 

atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian 

diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah manajemen SMK Negeri 2 Salatiga yang terdiri 

dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Humas dan Hub.Ind., 

Wakil Kepala Kesiswaan, Wakil Kepala Manajemen Mutu 

dan SDM, Tenaga pendidik (guru), Komite Sekolah dan 

Siswa Kelas X. 

 

3.5.2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Sampling Purposive  yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013:85). Sampel penelitian meliputi 

manajemen SMK Negeri 2 Salatiga yang terdiri dari 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Humas dan Hubungan 

Industri, Wakil Kepala Kesiswaan, Wakil Kepala 

Manajemen Mutu dan SDM, Tenaga pendidik (guru), 

Komite Sekolah dan Siswa Kelas X yang berjumlah 20 

orang yang terlibat langsung dalam program promosi 

sekolah, dengan rincian seperti dalam Tabel 3.1 di 

bawah ini. 
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Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian 

No Jabatan Struktural 
Jumlah 

Sampel 

1 Kepala Sekolah 1 

2 Waka Humas & Industri 1 

3 Waka Kesiswaan 1 

4 WMM & SDM 1 

5 Guru 5 

6 Siswa 10 

7 Komite Sekolah 1 

 Jumlah 20 

 

3.6. Desain Evaluasi 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian evaluatif 

dengan pendekatan model evaluasi CIPP         (Context, 

Input, Process, dan Product) yang menggunakan metode 

riset evaluasi dan mempunyai tujuan untuk menilai 

dampak keterlaksanaan suatu program. Dalam 

penelitian ini digunakan teori evaluasi CIPP dari 

Stufflebeam. Untuk mengetahui lebih jelas perencanaan 

evaluasi yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 dibawah ini : 

 

Tabel 3.2. Tabel Perencanaan Evaluasi 

N o Komponen Indikator Jenis 

Instrumen 

Sumber 

Data 

1 Evaluasi 

Konteks 

 Kebijakan Program 

Promosi Sekolah di 

SMK Negeri 2 

Salatiga 

 Kesesuaian 

program promosi 

sekolah dengan 

panitia PPDB 

 Pedoman 

wawancara 

penilaian 

kebijakan 

program 

promosi 

sekolah di 

SMK Negeri 

2 Salatiga 

 Pedoman 

 Kepala 

Sekolah 

 Waka 

Humas 

dan 

Hubind 

 Waka 

Kesiswaan 

 WMM 

dan SDM 
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wawancara 

kesesuaian 

kebijakan 

promosi 

sekolah 

dengan 

panitia PPDB 

 Komite 

Sekolah 

2 Evaluasi 

Input 

Identifikasi Sumber 

Daya Lembaga : 

 Kebijakan input 

tenaga promosi 

sekolah 

 Kesesuaian mutu 

SDM petugas 

promosi 

 Kesesuaian Jadwal 

Promosi sekolah 

 Kesesuaian strategi 

promosi sekolah 

 Kesesuaian 

anggaran biaya 

promosi 

 Kesesuaian sekolah  

atau SMP sasaran 

 Wawancara 

 Pengamatan 

 Dokumentasi 

 Guru 

 Siswa 

kelas X 

 Dokumen 

promosi 

sekolah 

3 Evaluasi 

Proses 

Mengamati 

pelaksanaan program 

promosi sekolah yang 

meliputi : 

 Perencanaan 

program promosi 

 Pelaksanaan 

program promosi 

sekolah dengan 

beberapa strategi 

promosi 

 Pelaksanaan proses 

PPDB SMK Negeri 

2 Salatiga 

 Wawancara 

terstruktur  

mutu layanan  

Humas&Hubi

n dan 

kesiswaan 

 Guru 

 Siswa 

kelas X 

 Dokumen 

promosi 

sekolah 

dan PPDB 

4 Evaluasi 

Produk 

Dampak Pelaksanaan 

Program promosi 

sekolah di SMK 

Negeri 2 Salatiga 

Pedoman 

wawancara 

Dampak 

Pelaksanaan 

Program 

promosi sekolah 

di SMK Negeri 

2 Salatiga 

 Waka 

Kesiswaan 

 Guru 

 Siswa 

kelas X 
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3.7. Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan jenis wawancara terbuka, tidak 

terstruktur dan menggunakan teknik probing. 

Penggunaan wawancara terbuka dilakukan dengan 

alasan sebelum melaksanakan wawancara, peneliti 

mengemukakan maksud dan tujuan dari wawancara 

tersebut. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu melalui 

wawancara campuran, terstruktur dan tidak terstruktur 

yaitu sebelum melakukan wawancara dengan informan 

peneliti terlebih dahulu menyusun petunjuk umum 

wawancara yang berupa garis-garis besar atau kisi-kisi 

pertanyaan yang berhubungan erat dengan fokus 

penelitian yang pada akhirnya menuntut jawaban 

campuran, ada yang terstruktur dan ada yang bebas. 

Berdasarkan kisi-kisi pertanyaan tersebut, selanjutnya 

peneliti mengembangkan pertanyaan lacakan berikutnya 

(probing) tetapi tetap berpedoman pada fokus penelitian 

dan juga konstruksi teoritik yang sebelumnya sudah 

ditetapkan. 

 

3.7.1. Wawancara 

Teknik wawancara mendalam dilaksanakan kepada 

manajemen sekolah yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Humas dan Hubind, Wakil Kepala Kesiswaan, Wakil 

Manajemen Mutu dan SDM, Guru, Komite Sekolah dan 

siswa secara intensif yang merupakan pelanggan 

sekolah. Wawancara dilaksanakan di sekolah dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran serta 

warga sekolah dalam menyukseskan program promosi 
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sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga. Manajemen sekolah 

yang terlibat dalam pelaksanaan program promosi 

sekolah adalah Kepala Sekolah 1 orang, Wakil Kepala 

Humas dan Hubind 1 orang, Wakil Kepala bidang 

kesiswaan 1 orang, Wakil Manajemen Mutu dan SDM 1 

orang, Komite Sekolah 1 orang, guru 5 orang dan siswa 

kelas X 10 orang. 

 

3.7.2. FGD ( Focus Group Discussion ) 

Secara sederhana FGD dapat didefinisikan sebagai 

suatu diskusi yang dilakukan dengan sistematis dan 

terarah mengenai masalah atau isu tertentu. Menurut 

Irwanto (2006:1-2) FGD adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi yang sistematis 

tentang suatu permasalahan tertentu yang sangat 

spesifik melalui diskusi kelompok. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa FGD mengandung 

tiga kata kunci utama yaitu (1) diskusi, (2) kelompok, (3) 

terarah. Artinya adalah bahwa diskusi yang dilakukan 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan tertentu 

mengenai suatu topik permasalahan oleh kelompok yang 

meahami tentang masalah yang didiskusikan tersebut. 

Sedangkan Koentjoro (2005:7) menjelaskan bahwa 

fungsi atau kegunaan FGD selain sebagai alat 

pengumpul data juga sebagai alat untuk meyakinkan 

pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-check 

terhadap berbagai keterangan/informasi yang 

didapatkan melalui berbagai metode penelitian yang 

digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, 

baik keterangan yang sejenis maupun yang 

bertentangan. 
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FGD dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

dengan melibatkan manajemen sekolah yang terdiri dari 

kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah 

bagian humas dan industri, kesiswaan dan manajemen 

mutu, ketua program studi keahlian,ketua kompetensi 

keahlian, guru/karyawan dan perwakilan siswa. Hal ini 

untuk menentukan besaran poin pada faktor-faktor 

kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman 

dalam usaha meningkatkan animo siswa baru di SMK 

Negeri 2 Salatiga melalui program promosi yang pada 

akhirnya untuk merumuskan strategi promosi 

berikutnya. 

 

3.7.3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan suatu  peristiwa yang 

sudah berlalu. Bentuk dari dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar , foto atau karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya 

adalah peraturan pemerintah, kebijakan, biografi, 

sejarah kehidupan, cerita atau catatan harian. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dll. Dokumen yang berbentuk karya monumental 

contohnya karya seni yang dapat berupa gambar, 

lukisan, patung. (Sugiyono,2011:329). 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi 

terhadap rekaman yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 

Salatiga yang berkaitan dengan program promosi 

sekolah khususnya di unit Humas/Industri dan 

kesiswaan. Rekaman tersebut dikaitkan dengan 

dokumen konteks, input, proses dan produk yang 

merupakan hasil dokumen pelaksanaan program 
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promosi sekolah dan PPDB yang telah disepakati 

bersama oleh manajemen sekolah dan semua warga 

sekolah. 

Untuk melihat lebih rinci tentang perencanaan 

pengumpulan data yang akan dilakukan, dapat dilihat 

pada table di bawah ini : 

 

Tabel 3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
 

No Komponen Teknik Pengambilan Data 
Instrumen 

Yang 

Digunakan 

1 Evaluasi 

Konteks 

 Pedoman wawancara 

kebijakan program promosi 

sekolah 

 Pedoman wawancara 

kesesuaian kebijakan 

program promosi sekolah 

dengan panitia PPDB 

 Dokumentasi kebijakan 

program promosi sekolah 

 Observasi kesesuaian 

dokumen kebijakan program 

promosi sekolah 

Pedoman 

instrument 

wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi evaluasi 

konteks. 

2 Evaluasi 

Input 

 Wawancara tidak terstruktur 

mengenai kesesuaian 

kebijakan program promosi 

sekolah  yang ada 

denganinput pendidikan yang 

ada di SMK Negeri 2 

Salatiga. 

 Dokumentasi kesesuaian 

sumber daya yang 

menunjang  proses promosi 

sekolah, dan proses 

pelayanan siswa yaitu KBM 

Pedoman 

instrument 

wawancara, 

Dokumentasi 

3 Evaluasi 

Proses 

 Observasi proses pelayanan 

siswa pada saat promosi dan 

KBM 

 Dokumentasi proses ruang 

lingkup program promosi 

dan PPDB di SMK Negeri 2 

Salatiga 

Pedoman 

instrument 

wawancara, 

Dokumentasi dan 

Observasi 
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 Wawancara terstruktur 

pelayanan sarana dan 

prasarana di SMK Negeri 2 

Salatiga 

4 Evaluasi 

Produk 

 Pedoman wawancara 

penerapan program promosi 

sekolah di SMK Negeri 2 

Salatiga 

Pedoman 

instrument 

wawancara, 

Dokumentasi dan 

Observasi 

 

 

3.8. Validitas Data 

Untuk mengecek keabsahan temuan penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik triangulasi, pemeriksaan 

yang dilakukan penulis sebagai berikut : 

1. Triangulasi data dengan cara membandingkan data 

pengamatan dengan hasil wawancara, hasil 

wawancara dengan dokumentasi dan hasil 

pengamatan dengan dokumentasi. Dengan demikian 

diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data 

yang diperoleh. 

2. Triangulasi metode dilakukan dengan mencari data 

lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara dan dokumentasi, kemudian 

dibandingkan serta disimpulkan sebagai data yang 

dapat dipercaya. 

3. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara 

membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh penulis. 

 

Ketiga hal tersebut di atas sebagai penyatuan 

persepsi dari hasil data yang diperoleh dari Kepala 

Sekolah, Komite Sekolah, Waka WMM dan SDM, Waka 
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Humas dan Industri, Waka Kesiswaan, Guru, Dudi, 

Orang Tua/Wali murid dan Siswa. 

 

3.9. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam model 

analisis ini komponen analisisnya ada tiga yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Aktifitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

sebuah proses siklus. 

Reduksi data bisa didevinisikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan  transformasi “data kasar” reduksi 

data bisa diartikan sebagai suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan atau mengelompokkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kemudian 

diverifikasi. Secara sederhana hal tersebut bisa 

dijelaskan dengan reduksi data dan perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. 

Miles dan Huberman (1992:137) dalam ismanto 

(2011:186) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif 

adalah suatu format ruang yang menyajikan suatu 

informasi secara sistematis pada penggunaannya. 

Format penyajian data tersebut dapat berwujud teks 

naratif dan tabel ringkasan (seperti matriks, bagan, 

daftar cek atau gambar). 

Data kualitatif bisa disederhanakan serta 

ditransformasikan kedalam beberapa cara yaitu : 
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melalui suatu seleksi yang ketat, melalui ringkasan, 

menggolongkannya dalam sebuah pola yang lebih luas 

dan sebagainya. Selanjutnya penyajian data termasuk 

alur penting yang kedua dari kegiatan analisis interaktif. 

Menurut Patton (2006:28) mengemukakan bahwa suatu 

penyajian merupakan kumpulan beberapa informasi 

tersusun yang memungkinkan  adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan 

kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik 

kesimpulan akhir atau verifikasi. Disini peneliti harus 

bisa memberikan kesimpulan dengan longgar, terbuka 

dan juga skeptis. 

Dari penjelasan diatas model analisis interaktif ini 

bisa dijelaskan sebagai berikut : Dalam pengumpulan 

data dengan model ini peneliti selalu membuat reduksi 

data, penyajian data dan sampai pada penyusunan 

kesimpulan akhir, artinya dari data yang diperoleh di  

lapangan selanjutnya peneliti menyusun pemahaman 

arti segala macam peristiwa yang disebut reduksi data 

dan diikuti dengan penyusunan data yang berbentuk 

cerita secara sistematis. Reduksi data dan sajian data 

disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang 

diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data yang 

terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik 

kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan 

reduksi dan sajian data. Apabila permasalahan yang 

diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka 

peneliti terlebih dahulu harus melengkapi kekurangan 

tersebut di lapangan. Secara skematis proses analisis 

data interaktif model Milles dan Huberman dapat 

digambarkan pada gambar 3.1.di bawah ini. 
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Gambar 3.1. Langkah Analis Data berdasarkan Model 
Interaktif Milles dan Huberman (1992) 

 

Setelah pengumpulan data berakhir dan juga telah 

dilakukan verifikasi, maka langkah berikutnya adalah 

pembahasan temuan penelitian. Pembahasan temuan 

penelitian didasarkan pada kajian teori yang ada untuk 

dicari maknanya dan selanjutnya dibuat kesimpulan 

akhir dari penelitian. 
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