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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian, maka metode penelitian yang digunakan 

akan dipetakan meliputi pertama, jenis penelitian serta 

pendekatan yang digunakan. Kedua, metode penelitian 

yang digunakan. Ketiga, unit amatan dan unit analisis. 

Keempat, obyek penelitian. Kelima, sumber data 

penelitian. Dan keenam, metode teknik pengambilan 

data dan teknik analisis data. 

 

1.  Jenis penelitian dan pendekatan yang 

digunakan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, penelitian ini adalah sebuah evaluasi 

kebijakan. Yaitu penelitian untuk menilai 

perkembangan dari suatu kebijakan, dimana 

dibedakan antara evaluasi formatif yang dilakukan 

saat implementasi dan evaluasi sumatif yang 

dilakukan pada akhir implementasi (Nugroho, 2009: 

577). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih 

pada evaluasi formatif.  Analisis kebijakan bersifat 

deskriptif, karena memadukan elemen-elemen dari 

berbagai disiplin ilmu sosial dan filsafat, yang lebih 

mencari pengetahuan tentang sebab akibat dari 

kebijakan publik (Fattah, 2012: 53). Karenanya 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

kebijakan ini adalah pendekatan deskriptif, yang 
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dalam analisis kebijakan, dimaksudkan untuk 

menyajikan informasi apa adanya bagi para pengambil 

keputusan dan stakeholder terkait, agar memahami 

permasalahan yang terjadi di dalam sebuah 

pelaksanaan kebijakan (Sutapa, 2005: 35). Hal ini 

selaras dengan nafas penelitian deskriptif, yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci dari 

sebuah fenomena sosial tertentu atau aspek 

kehidupan tertentu dari objek yang diteliti 

(Singarimbun, 1981: 9).  

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan yang 

berkaitan dengan bidang pendidikan, artinya penelitian 

ini berusaha memahami sebuah obyek alamiah, 

berkaitan dengan situasi sosial pendidikan, adapun 

kemudian pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Sugiyono, 

2010: 15).  Dimana menurut Danim (2005: 175-201) 

pendekatan metodologis kualitatif di dalam penelitian 

kebijakan mempunyai ciri menggunakan setting alami, 

bersifat deskriptif, menekankan pada proses, 

menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan 

perhatian pada makna (dalam Nugroho, 2009: 598).  

 

2. Metode Penelitian yang digunakan 

 Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, yakni pemahaman mendalam akan 

sebuah fenomena sosial maka penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus (case study) 

(Soekanto, 1993: 49). Hal ini selaras dengan yang 

diungkapkan Nugroho (2009: 598) bahwa di dalam 
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penelitian kebijakan, dapat digunakan metode studi 

kasus, sebagai bagian dari metode deskriptif. Secara 

khusus, kebijakan sekolah dalam permasalahan 

kenakalan remaja seperti sudah dipaparkan dalam 

bagian sebelumnya adalah sesuatu yang dilakukan 

sekolah secara umum, namun mempunyai perbedaan 

dan kekhasan masing-masing, sehingga untuk 

memahaminya metode yang paling cocok digunakan 

adalah studi kasus (Yin, 1996: 1).  

 

3. Obyek Penelitian  

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, 

maka secara kasuistik penelitian ini mengambil objek 

dan lokasi penelitian Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 2 Salatiga, SMA Kristen I Salatiga dan SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga. swasta di Kota Salatiga. 

Selain itu pemilihan obyek penelitian juga didasari 

pertimbangan sekolah negeri dan swasta. Dengan 

asumsi bahwa sekolah negeri di Salatiga memiliki 

karakteristik yang sama, maka dipilih SMA Negeri 2 

Salatiga, dengan alasan bahwa SMA Negeri 2 adalah 

SMA negeri di Salatiga yang dipandang memiliki kasus 

kenakalan remaja yang menonjol. Sementara untuk 

sekolah swasta di Kota Salatiga umumnya adalah 

sekolah yang memiliki lekat dengan ciri agama Islam 

dan Nasrani, maka dipilih masing-masing satu SMA 

dengan ciri agama Islam dan Nasrani. Pilihan tersebut 

jatuh pada SMA Kristen I Salatiga dan SMA 

Muhammadiyah (Plus) Salatiga. 

 



4 

 

4.  Unit amatan dan unit analisis 

 Unit analisis di dalam penelitian menjadi 

penting, karena kesimpulan penelitian didasarkan 

pada hasil olahan atau analisa terhadap unit analisis. 

Abell (1971: 10) mengungkapkan bahwa unit analisis 

merupakan hakekat dari populasi dimana tentangnya 

hasil penelitian berlaku, sementara Sekaran (1993: 

372) mengungkapkan bahwa unit analisis ialah aras 

agregasi dari data yang dikumpulkan untuk dianalisis 

dalam rangka menjawab persoalan penelitian (Ihalauw, 

2003: 174). Sementara unit amatan adalah sesuatu 

yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang 

unit analisis (Ihalauw, 2003: 178). 

Berdasarkan persoalan dan obyek penelitian, 

maka unit amatan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan sekolah di SMA Negeri 2 Salatiga, SMA 

Muhammadiyah Plus dan SMA Kristen 1 Salatiga. 

Sedangkan unit analisisnya adalah kebijakan sekolah 

di SMA Negeri 2 Salatiga, SMA Muhammadiyah Plus 

dan SMA Kristen 1 Salatiga yang berkaitan dengan 

penanganan kenakalan peserta didik. 

 

5. Model dan Pendekatan Evaluasi 

 Seperti telah diungkapkan dalam bab 

sebelumnya, bahwa berdasarkan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian, penelitian ini adalah sebuah 

penelitian evaluasi kebijakan, terutama difokuskan 

pada evaluasi implementasi kebijakan. Meskipun 

evaluasi kebijakan lebih pada ranah implementasi 
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kebijakan, namun tidak bisa dilepaskan dari aspek 

kebijakan secara keseluruhan. Sehingga evaluasi juga 

bersinggungan dengan komponen kebijakan yang lain. 

Dengan kata lain evaluasi kebijakan tidak hanya 

melihat aspek implementasi kebijakan, tetapi juga 

berkaitan dengan perumusan dan lingkungan dari 

kebijakan tersebut (Nugroho, 2009: 545). Selaras 

dengan obyek penelitian yang sudah ditentukan, maka 

model evaluasi yang digunakan adalah model studi 

kasus. Model studi kasus menggunakan indikator 

pemahaman atas diversitas, artinya keragaman 

kebijakan antara tiga sekolah yang menjadi obyek 

penelitian dan penerapannya menjadi fokus utama 

evaluasi. Sehingga metode yang digunakan adalah 

metode komparatif, yakni bagaimana membandingkan 

implementasi kebijakan di satu tempat dengan tempat 

yang lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah evaluasi keputusan teoritis, yakni evaluasi yang 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

mengenai hasil kebijakan, yang secara eksplisit dinilai 

oleh berbagai pihak yang terlibat atau sebagai pelaku 

kebijakan, serta ada usaha untuk memunculkan 

secara terbuka tujuan dan target pelaku kebijakan 

baik yang tersembunyi atau dinyatakan (Fattah, 2012: 

243).  

 

1. Sumber Data Penelitian 

Data adalah fakta-fakta, informasi dan 

keterangan yang dikumpulkan oleh peneliti, untuk 
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kemudian dianalisis dalam rangka menjawab 

permasalahan penelitian. Sementara sumber data 

adalah sumber dimana fakta, informasi dan 

keterangan tersebut diperoleh. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah pihak-pihak yang memiliki relevansi, 

kompetensi dan tanggungjawab dalam kebijakan 

sekolah, yakni kepala sekolah. Kemudian data yang 

diperoleh dilakukan triangulasi, atau konfirmasi 

temuan, sebagai salah satu syarat di dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2004). Tringaulasi data dilakukan 

dengan mereka yang menjadi sasaran kebijakan 

tersebut, yakni siswa sekolah yang bersangkutan. Data 

primer yang diperoleh akan dikombinasikan dengan 

data sekunder yang diperoleh baik dari dokumen 

sekolah maupun sumber-sumber lainnya. 

 

2. Teknik pengambilan data dan analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, dan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, maka metode pengambilan 

data yang lazim digunakan adalah observasi 

partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview) 

dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2010: 309). 

Observasi partisipasif dilakukan karena peneliti adalah 

bagian dari objek yang diteliti, wawancara mendalam 

akan dilakukan pada responden kunci dengan teknik 

purposive dan snowball, kemudian juga dilakukan 

studi dokumentasi yang terkait dengan permasalahan 

penelitian. Senada dengan itu, Subarsono (2005: 127) 

juga mengungkapkan bahwa metode studi 

dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam 
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dapat digunakan di dalam sebuah penelitian 

kebijakan. Panduan dalam pengambilan data 

menggunakan item-item pertanyaan yang sudah 

disiapkan (lihat Gambar 3.). 

 Studi dokumentasi dilakukan untuk menjawab 

item pertanyaan nomer 1, 2, 7, 8, dan 9. Sementara 

observasi untuk menjawab item pertanyaan nomer 4, 

5, 10, 11, 16, 17, dan 18. Sementara wawancara 

mendalam digunakan untuk menjawab item 

pertanyaan nomer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, dan 18. 

Adapun  kemudian langkah-langkah yang 

dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Merekam ulang dan melakukan penyederhanaan 

data (reduksi) 

2. Menyajikan data secara deskriptif dan sistematis  

3. Menganalisa data dengan menggunakan teori-teori 

yang ada. 

Pada tahap akhir, kesimpulan atas penelitian 

dan rekomendasi yang diambil didasarkan pada hasil 

analisa tersebut. 
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Gambar 3. Skema Item Pertanyaan Panduan Pengambilan Data  
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