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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Pada bab ini penulis menjabarkan metode penelitian yang 

mencakup a) pendekatan  penelitian; b) rancangan penelitian; c) lokasi 

penelitian; d) kehadiran peneliti; e) data, sumber data dan instrumen 

penelitian; f) teknik pengumpulan data; g) teknik analisis data; h) 

pengecekan keabsahan data; i) tahapan penelitian. 

 

Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

mendalam mengenai tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL), serta mendiskripsikan 

hambatan–hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL. Berdasarkan gambaran 

yang mendalam itu, penulis merekonstruksi model tata kelola sekolah 

yang baik untuk pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Hasil rekonstruksi tersebut adalah sumbangan peneliti berupa teori 

baru tentang sebuah tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan keunggulan lokal.  

 Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan pendekatan 

kualitatif mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang 

mendasari tingkah laku subjek penelitian, menjelaskan latar belakang 

dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe 

data ataupun informasi dan mampu mendeskripsikan tata kelola 

sekolah sebagai upaya mewujudkan PBKL (Sanapiah, 1990:  22). 

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Bungin (2008:  3) bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya.  
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 Demikian pula pendapat Moleong dalam Suharsimi Arikunto 

(2013:  21) bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai 

dengan kondisi senyatanya. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif 

tersebut dijelaskan oleh Mantja meliputi:  1) tradisi yang berlandaskan 

idealisme, humanisme, dan kulturalisme; 2) informannya maximum 
variety; 3) datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto-

foto, dan gambar; 4) berorientasi pada proses; 5) bersifat induktif-

deskriptif; 6) merupakan penelitian yang mampu menghasilkan teori, 

mengembangkan sebuah pemahaman, maupun menjelaskan suatu 

realita yang kompleks; dan 7) memerlukan waktu yang relatif panjang; 

8) penelitiannya berkonteks mikro (Moleong, 2006:  24). 

 Format desain penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat 

(1993: 89) terdiri dari desain penelitian deskriptif dan format verifikasi, 

serta format grounded research. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan didesain deskriptif. Dengan begitu penelitian ini akan 

memberikan deskripsi secara cermat  mengenai tata kelola sekolah 

yang menyangkut konsep, pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi. 

Pemaknaan terhadap data dilakukan secara mendalam dan mampu 

mengembangkan teori hanya dapat dilakukan apabila diperoleh fakta 

yang detail dan dapat disinkronkan dengan teori tata kelola sekolah 

sebagai upaya mengembangkan pendidikan yang berbasis keunggulan 

lokal yang sudah ada.  

 Supaya dapat memperbaharui tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal diperlukan data 

dan informasi yang lengkap serta komprehensif. Fokus penelitian 

diawali dengan penggalian keterangan yang benar dan nyata serta 

informasi tentang tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL yang sekarang ini dilaksanakan. Data digali dari beberapa 

sumber yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa 

dan komite sekolah. Pengumpulan data penelitian ini, dilakukan 

dengan metode angket, observasi, wawancara dan studi dokumen.  

 Penelitian ini diharapkan dapat menemukan serta sekaligus 

mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai suatu 
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tata kelola sekolah. Terutama mengenai kebijakan Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga. Secara aplikatif 

penelitian ini berusaha memahami mengenai konsep pendidikan 

berbasis keunggulan lokal. Zainal (2011:  153-154) menyatakan bahwa 

suatu pendekatan kualitatif fenomenologi memiliki beberapa ciri-ciri. 

Pertama, apabila ditinjau dari kedalaman isinya, penelitian tersebut 

mengungkapkan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Kedua, fakta dan data yang tampak hanyalah suatu fenomena 

dari apa yang ada pada pelaku. Ketiga, fokus penelitian membicarakan 

tentang hubungan-hubungan fungsional antar unit dalam kesatuan.  

 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan studi kasus 

yang berusaha mendeskripsikan latar belakang objek atau peristiwa 

tertentu secara rinci dan mendalam (Sukardi, 2003:  158). Penelitian 

studi kasus menurut Arikunto (2002:  185) menghasilkan informasi 

yang mungkin tidak bisa didapatkan pada jenis penelitian lain. Dalam 

hal ini antara persoalan etik dan emik menjadi dua konsep yang harus 

dipisahkan. Yang dimaksud etik adalah norma atau nilai, sedangkan 

emik berhubungan dengan apa yang dipahami, dimaknai dan dirasakan 

oleh informan dan subjek maupun objek penelitian (Bungin, 2009:  77). 

Adapun rancangan studi kasus dilakukan sebagai upaya untuk dapat 

mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini secara ilmiah berkaitan 

dengan pertalian logis antara fokus penelitian, pengumpulan data yang 

relevan, dan analisis data hasil penelitian. 

 Sebagai sebuah penelitian studi kasus, maka penelitian tata 

kelola sebagai upaya pengembangan PBKL ini dilakukan sampai pada 

tingkat kejenuhan data.  

 Selama proses itu pula dilakukan kategorisasi dalam tema-tema 

untuk menemukan konsepsi tematik mengenai tata kelola sekolah 

dalam kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal (PBKL). Berdasarkan temuan yang berupa 

proposisi-proposisi tata kelola sekolah di SMA Kristen 1 Salatiga itu. 
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Temuan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis atau pengembangan 

konseptual untuk mendapatkan abstraksi sebuah tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL. Untuk itulah dilakukan analisis 

termodifikasi sebagai suatu cara menemukan teori.  

 

Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini adalah SMA Kristen 1 Salatiga. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 56 ayat 1 

menerangkan bahwa sekolah yang memenuhi atau hampir memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan atau (delapan SNP) dapat merintis dirinya 

untuk dikembangkan menjadi sebuah satuan organisasi atau program 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.  

 Melihat potensi alam yang ada di Kota Salatiga, pemerintah 

daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). 

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

dalam pasal 50 ayat 5 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola 

pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan berbasis keunggulan 

lokal.  

 Dipilihnya SMA Kristen 1 Salatiga karena sekolah tersebut 

merupakan sekolah pelaksana PBKL sejak tahun 2010, dengan melihat 

potensi pengembangan bidang usaha pada bidang Agrobisnis. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Bogdan (1984) ataupun penjelasan Wolf dan 

Tymis (1977) dalam Sukardi (2003: 2) yang memperkirakan 

kemungkinan munculnya kasus yang menyimpang. Oleh karena itu 

seorang peneliti kualitatif harus menghindari pengambilan sampel 

penelitian secara acak.  

 Hasil yang dicapai dengan penentuan lokasi penelitian ini 

bukan untuk mencari generalisasi, melainkan transferability atas 

sebuah temuan, sebagaimana Lincoln dan Guba menyatakan bahwa 

hasil penelitian pada satu kasus mungkin saja dapat transferable pada 

kasus yang lain.  
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Kehadiran Peneliti  

 Pada sebuah penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah 

instrumen penelitian sekaligus pengumpul data (Sukardi, 2012:  210). 

Alasannya karena peneliti merupakan instrumen penelitian yang 

utama (the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human) 
dan memang harus hadir sendiri dilokasi penelitian secara langsung 

untuk mengumpulkan data (Moleong, 2006:  8-12). Sebagai seorang 

instrumen penelitian yang mengumpulkan data, maka peneliti tersebut 

harus memenuhi persyaratan umum (1) responsif, dapat menyesuaikan 

diri, menekankan pada kebutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, 

mampu memproses dan mengikhtisarkan data ataupun informasi, dan 

memanfaatkan kesempatan mencari respon dan tanggapan yang tidak 

lazim; (2) sesuai kualitas yang diharapkan; (3) peningkatan kualitas 

peneliti sebagai instrumen.  

 Selama di lapangan peneliti bersikap hati-hati, terutama 

dengan informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung 

keberhasilan dalam pengumpulan data. Peneliti dalam melakukan 

penelitian harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan 

kepala sekolah, guru dan karyawan, siswa, alumni maupun masyarakat 

sekitar sekolah.8 Hubungan yang baik antara peneliti dengan 

komunitas sekolah ini akan dapat melahirkan kepercayaan dan saling 

pengertian.  

 Tingkat kepercayaan yang tinggi membantu kelancaran proses 

penelitian, sehingga data tentang tata kelola sekolah yang baik dalam 

upaya mengembangkan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal 

dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap.  

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut yaitu a) sebelum memasuki lapangan 

                                                 
8Peneliti berusaha mengimplementasikan pendapat Guba dan Lincoln, yang 
mengemukakan tujuh karakteristik manusia sebagai instrumen penelitian dengan 
kualifikasi baik, yaitu sifatnya yang responsif, adaptif, lebih holistic, kesadaran pada 
konteks tak terkatakan, mampu memproses segera, mampu mengejar klarifikasi, 
mampu meringkaskan segera, dan mampu menjelajahi jawaban yang tidak lazim, serta 
mampu mengejar pemahaman yang lebih dalam. 
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untuk mengumpulkan data, peneliti terlebih dahulu akan meminta ijin; 

kemudian b) menginformasikan maksud kedatangan peneliti; c) secara 

formal mengadakan kontak baik melalui pertemuan formal, non formal 

maupun informal; e) membuat jadual disusun berdasarkan musyawarah 

antara peneliti dengan subjek penelitian; dan f) melaksanakan 

kunjungan disekolah untuk mengumpulkan data sesuai jadual yang 

telah disepakati. Dalam proses interaksi antara peneliti dengan subjek 

penelitian, memiliki kemungkinan timbulnya sebuah interest dan 

konflik minat yang tidak diharapkan sebelumnya. Agar dapat 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka peneliti telah 

mempelajari etika penelitian kualitatif (Spradley, 1979:  34-35). 

Kehadiran peneliti disini adalah dalam rangka mendapatkan data 

tentang tata kelola sekolah yang baik dalam upaya mengembangkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal yang komprehensif dan utuh. 

 

Data, Sumber Data dan Instrumen Penelitian  

Data Penelitian 

 Pengambilan data dilakukan dengan cara snowball sampling 
yaitu informan kunci menunjuk orang-orang yang mengetahui tentang 

masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan 

orang-orang yang ditunjuk tersebut kemudian menunjuk orang lain 

bila keterangannya kurang memadai, begitu seterusnya (Bungin, 2009:  

154). Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam 

bentuk ucapan lisan (verbal) dan perilaku dari subjek penelitian. 

 Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, 

foto, dan benda yang dapat digunakan untuk melengkapi penjelasan 

data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, 

rekaman-rekaman, gambar atau foto yang berhubungan dengan proses 

ataupun aktivitas yang berkenaan tata kelola sekolah.  

 Data primer yang diperoleh melalui observasi dan interview 

meliputi kebijakan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 
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PBKL, sistem tata kelola PBKL, pengembangan PBKL, proses tata 

kelola sekolah untuk pengembangan PBKL. Data sekunder yang 

dijaring melalui studi dokumentasi. Sedangkan dokumen adalah data 

yang diperkirakan ada kaitannya dengan fokus penelitian antara lain 

tentang profil sekolah, jumlah siswa, jumlah guru karyawan, dan 

sebagainya.  

Sumber Data  

 Pemilihan dan penentuan jumlah sumber data tidak didasarkan 

pada banyaknya informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan 

kebutuhan data, sehingga sumber data di lapangan bisa berubah sesuai 

dengan kebutuhan. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau 

informan kunci (key informant) sedangkan data bukan manusia berupa 

dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti peristiwa atau 

aktivitas sekolah terkait dengan tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL.  

 Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting 

sebagai sosok individu yang memiliki informasi. Penentuan informan 

didasarkan pada kriteria berikut ini,  1) subjek cukup lama dan intensif 

terlibat dalam tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL; 

2) subjek adalah personal yang masih aktif terlibat dalam PBKL; 3) 

subjek yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti; 

4) subjek yang tidak mengemas data dan informasi, tetapi memberikan 

informasi yang sebenarnya tentang tata kelola PBKL; dan 5) subjek 

yang tergolong asing bagi peneliti. Oleh karena itu maka peneliti 

menerapkan teknik sampling purposive.  

 Caranya dengan menyeleksi dan memilih informan yang 

benar-benar menguasai data dan permasalahan PBKL di SMA Kristen 1 

Salatiga. Sumber data adalah 1) kepala sekolah; 2) komite sekolah; 3) 

wakil kepala sekolah; 4) guru; 5) siswa; 6) orangtua siswa. Kemudian 

dari informan kunci tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan untuk 

mencari informasi PBKL lainnya (snowball sampling).  

 Teknik bola salju ini digunakan untuk mencari informasi secara 

terus menerus dari informan satu ke informan yang lainnya, sehingga 
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data tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL disekolah 

ini lengkap dan mendalam. Penggunaan teknik ini menurut Bungin 

(2008:  108) akan dihentikan jika data yang diperoleh telah mencapai 

tataran data  yang jenuh (saturation data) dan sudah tidak berkembang 

lagi dari data sebelumnya (point of theoretical saturation). 

 Penggunaan sampling waktu dalam penelitian ini penting 

sebab akan sangat mempengaruhi makna data dan penafsiran PBKL 

berdasarkan konteks terhadap subjek atau peristiwa di lapangan. 

Peristiwa digunakan peneliti untuk mengetahui proses bagaimana tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal (PBKL) secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri 

dengan hadir secara langsung di SMA Kristen 1 Salatiga. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

 Agar memperoleh data dan informasi terkait dengan tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal (PBKL), maka penulis menggunakan tiga teknik dari John W. 

Creswell (2013:  267-273). Tiga teknik tersebut adalah  1) melakukan 

wawancara atau interview yang mendalam (indepth interview); 2) 

observasi partisipan (partisipant observation); dan 3) studi dokumentasi 

(study document). Partisipan dalam penelitian tata kelola sekolah yang 

baik sebagai upaya pengembangan PBKL ini adalah kepala sekolah.  

 Dengan alasan (1) kepala sekolah sangat mengetahui tentang 

tata kelola sekolah (2) kepala sekolah mampu untuk menceritakan 

pengalamannya atau memberikan informasi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL (3) kepala sekolah benar-benar terlibat 

langsung dengan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL (4) bersedia untuk diwawancarai dengan topik tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL dan (5) tidak di bawah 

tekanan terlibat dalam penelitian ini.  
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Wawancara 

 Untuk mengumpulkan informasi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL maka diperlukan wawancara. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data yang berupa konstruksi kejadian, 

aktivitas, dan pengakuan (Bungin, 2009:  111-117). Proses wawancara 

diawali dengan pertanyaan bebas pada informasi umum SMA Kristen 1 

Salatiga, administrasinya, persepsi masyarakat tentang sekolah tersebut, 

kondisi internal dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan wawancara 

yang terfokus (focused interview) dimana isi pertanyaannya tidak 

memiliki struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada tata kelola 

sekolah. Dalam hal ini fokus diarahkan pada tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL, dengan mengajukan pertanyaan misalnya:  

apa rencana yang dilakukan sekolah ini untuk pengembangan PBKL? 

Apa yang dilakukan sekolah ini agar selalu dapat berkomunikasi 

tentang PBKL dengan seluruh warga sekolah ini?  

 Setelah wawancara dengan kepala sekolah dianggap cukup, 

peneliti meminta agar ditunjukkan informan berikutnya yang dianggap 

memiliki informasi yang dibutuhkan, relevan dan memadai. Dari 

informan yang ditunjuk tersebut, dilakukan wawancara dan pada akhir 

wawancara diminta pula untuk menunjuk informan lain. Tahapan 

wawancara dalam penelitian ini adalah melibatkan 1) kepala sekolah, 

guru, siswa, orangtua siswa, komite sekolah sebagai subjek wawancara; 

2) menyiapkan bahan wawancara pokok tentang tata kelola PBKL; 3) 

mengawali alur wawancara; 4) melangsungkan alur wawancara; 5) 

mengkonfirmasikan hasil wawancara; 6) menulis hasil wawancara 

kedalam catatan lapangan; 7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil 

wawancara (Crewell, 2013:  271-273). Sering dialami bahwa ketika 

dipadukan dengan informasi yang diperoleh dari informan lain, 

bertentangan satu dengan yang lain.  

 Data penelitian yang tidak sesuai, dilacak kembali kepada 

subjek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data.  
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Observasi Partisipan  

 Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik participant observation 
peneliti melibatkan diri oleh subjek penelitian dalam lingkungannya, 

selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk 

catatan lapangan. Tiga tahap observasi yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi 

selektif.  

 Pada awalnya peneliti melakukan observasi deskriptif secara 

luas dengan melukiskan secara umum tentang situasi sosial di SMA 

Kristen 1 Salatiga. Tahap berikutnya peneliti melakukan observasi 

terfokus (focused observations) untuk menemukan tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL. Tahap akhir setelah dilakukan 

analisis dan observasi yang berulang-ulang, diadakan penyempitan lagi 

dengan melakukan observasi selektif. Semua hasil pengamatan tersebut 

dicatat dan direkam sebagai pengamatan lapangan (field note), yang 

selanjutnya dilakukan refleksi.  

 Agar mudah untuk dipahami, hal-hal penting yang diamati 

dalam penelitian ini maka disajikan dan dirinci pada tabel berikut ini:   

Tabel 3.1 Objek Observasi 

NO Keadaan yang diamati Keterangan 

1 Pengelolaan program 
pendidikan berbasis 
keunggulan lokal (PBKL) 

a. Penelusuran tentang program PBKL di 
SMA Kristen 1 Salatiga, siapa tim 
pelaksananya, dan siapa yang menjadi 
sasarannya. 

b. Penelaahan tata kelola sekolah di SMA 
Kristen 1 Salatiga sebagai upaya 
pengembangan PBKL. 
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NO Keadaan yang diamati Keterangan 

2 Sistem tata kelola program 
pendidikan berbasis 
keunggulan lokal (PBKL) 

Pengamatan tentang tata kelola PBKL:  

a. Pola koordinasi sekolah dengan dinas 
terkait dan komite sekolah. 

b. Pola komunikasi siswa dengan siswa, 
siswa dengan guru, guru dengan guru dan 
kepala sekolah serta orang tua siswa. 

c. Pola partisipasi siswa, guru, karyawan dan 
orang tua siswa dalam program PBKL. 

3 Pengembangan 
pendidikan berbasis 
keunggulan lokal  

Observasi seputar proses mensosialisasikan 
PBKL, mempertahankan dan pengembangan 
PBKL. 

4 Proses tata kelola sekolah 
untuk pengembangan 
PBKL 

a. Pengamatan budaya sekolah. 

b. Pengamatan pada peran dan pengaruh 
stakeholder SMA Kristen 1 Salatiga dalam 
upaya pengembangan PBKL. 

 

Studi dokumentasi  

 Data penelitian kualitatif ini juga didukung oleh foto, gambar, 

dokumen, dan bahan statistik. Studi dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data-data yang 

mendukung pemahaman dan analisis data tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL.  

 

Teknik Analisis Data  

 Proses analisis data penelitian kualitatif studi kasus secara 

umum mencakup kegiatan sebagai berikut:  a) merumuskan proposisi 

berdasarkan temuan; b) merumuskan temuan penelitian teoritik 

sementara; c) merumuskan simpulan teoritik berdasarkan analisis kasus 

sebagai temuan akhir dari kasus penelitian. Diagram alur kegiatan 

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 Kegiatan Analisis Data 

  

 Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan mengatur 

secara sistematis tanskrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis 

dilanjutkan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi 

satuan-satuan yang dapat dikelola disintesis, dicari pola untuk 

menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan dilaporkan 

secara sistematik. Dengan kata lain, data tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga merupakan 

perspektif, pengalaman, atau sesuatu terkait sikap, keyakinan dan 

pokok pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen (Bungin, 2008:  

136). Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data studi 

kasus tunggal. Sedangkan skema analisis data studi kasus tunggal dapat 

digambarkan seperti skema berikut ini 

 
Gambar 3.2 Langkah-langkah analisis data kasus tunggal diadaptasi dari 

Bogdan & Biklen (1982) 
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 Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

deskriptif Miles dan Huberman yaitu l) reduksi data (data reduction), 

yaitu menggolongkan, mengarahkan dan mengurangi data yang tidak 

perlu dan mengorganisir data; 2) penyajian data (data displays), yaitu:  

menemukan pola-pola hubungan yang bermakna serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; dan 3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/ veriffication).  Ketiga 

komponen alur tersebut di atas diperjelas dengan bagan sebagaimana 

tersaji berikut ini:  

 

Gambar 3.3 Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dan reduksi data  

 Peneliti melakukan sebuah grand tour di SMA Kristen 1 

Salatiga untuk memperoleh gambaran umum sekolah tersebut yang 

meliputi place, actors dan activity. Langkah ini bertujuan selain untuk 

memperoleh gambaran umum situasi juga untuk menemukan berbagai 

domain dan kategori yang berhubungan dengan tata kelola sekolah 

dalam upaya mengembangkan PBKL. Selanjutnya peneliti menulis 

data-data hasil observasi maupun hasil wawancara yang dilakukan 

dengan kepala sekolah dan juga data yang diperoleh dari sumber 

lainnya.  
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 Kemudian peneliti melanjutkannya dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema-tema, membuat gugus-gugus 

dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk proses 

analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikannya.  

Penyajian data  

 Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola data 

dan informasi yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Arikunto, 2006:  

282). Penyajian data dalam penelitian ini adalah data yang hanya 

berhubungan dengan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL dan hambatan yang dihadapi sekolah. Analisis penyajian data 

dan informasi itu, menurut Spradley dalam Sugiyono (2012:  356-358) 

dikategorikan dalam analisis taksonomi dan komponensial. 

Penarikan kesimpulan/ Verifikasi  

 Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan 

sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, 

sehingga dapat menemukan pola tentang tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL. Dari kegiatan ini kemudian dibuat 

simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka dan bersifat umum, 

kemudian menuju kepada simpulan yang spesifik dan rinci.  

 

Pemeriksaan Keabsahan Data  
 Pengecekan keabsahan data penelitian (trust worthiness) 
didasarkan pada empat kriteria. Kriteria-kriteria tersebut meliputi 

derajat kepercayaan atau kredibilitas (credibitity), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability) dan asas kepastian 

(confirmability). Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan trianggulasi sumber data dan 

pemanfaatan metode. Sumber data adalah kepala sekolah, guru, siswa, 
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komite sekolah. Data tentang tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL diverifikasi dengan alur langkah sebagai berikut: 

 (1) Mengoreksi metode yang digunakan untuk memperoleh 

data. Dalam hal ini peneliti telah melakukan cek ulang terhadap 

metode yang digunakan untuk menjaring data. Metode yang dimaksud 

adalah participant observation, indepth interview, dan studi 

dokumentasi; (2) Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang 

berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti. Peneliti telah 

mengulang-ulang hasil laporan yang merupakan produk dari analisis 

data diteruskan dengan cross check terhadap subjek penelitian; (3) 

Menerapkan triangulasi sumber, waktu dan teknik.  

 Peneliti menguji kredibilitas data mengenai tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL kepada kepala sekolah, guru, 

komite, siswa dan orangtua siswa. Triangulasi teknik dilakukan untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini 

data wawancara yang telah didapat oleh peneliti kemudian diklarifikasi 

dengan data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data sejenis 

dari hasil studi dokumentasi. Jika dengan ketiga metode tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber lain. 

Tujuannya untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau 

untuk menegaskan bahwa semuanya benar. Hal ini bisa saja disebabkan 

oleh sudut pandang yang berbeda-beda.  

 Data-data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan 

menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. Caranya adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu 

dengan informan lainnya. Kemudian dengan teknik yang beragam 

yaitu melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi. Selain 

itu data yang dikumpulkan dengan juga menerapkan triangulasi waktu 

agar valid. Pagi hari dipilih sebagai waktu wawancara sebab pada saat 

itu narasumber masih segar. Data dan informasi tentang tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL yang diperoleh, valid dan 
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dokumen yang diperoleh kredibel. Konfirmabilitas atau kepastian data 

diperlukan untuk mengetahui:  

 Apakah data yang diperoleh objektif atau tidak. Hal ini 

tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan 

pendapat dan temuan seseorang. Jika telah disepakati oleh beberapa 

atau banyak orang dapat dikatakan objektif, namun penekanannya 

tetap pada datanya. Untuk menentukan kepastian data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan ulang data 

dengan kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 

siswa dan orang tua siswa SMA Kristen 1 Salatiga.  

 Transferabilitas atau keteralihan hasil penelitian tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL ini, dapat dicapai dengan 

cara membuat "uraian rinci". Transferabilitas adalah pemberlakuan 

hasil penelitian pada wilayah yang memiliki kesamaan atau kemiripan 

objek penelitian. Dengan tujuan itu peneliti berusaha melaporkan hasil 

penelitiansecara rinci. Penemuan itu sendiri bukan bagian dari uraian 

rinci melainkan penafsirannya yang diuraikan secara rinci dengan 

penuh tanggung jawab berdasarkan kejadian-kejadian nyata. 

 

Tahapan Penelitian  

 Penelitian ini ditempuh melalui tiga tahap, yaitu:  a) studi 

persiapan dan orientasi; b) studi eksplorasi umum; c) studi eksplorasi 

terfokus. Pertama, tahapan studi persiapan atau studi orientasi dengan 

menyusun praproposal dan membuat proposal penelitian tentatif dan 

menggalang sumber pendukung yang diperlukan. Penentuan objek dan 

fokus penelitian ini didasarkan atas isu-isu umum berhubungan dengan 

tata kelola sekolah, mengkaji literatur-literatur tentang tata kelola dan 

PBKL, orientasi kesekolah pelaksana PBKL dan menetapkan objek 

penelitian, serta diskusi dengan ahli.  

 Kedua tahapan dalam studi eksplorasi umum adalah konsultasi, 

wawancara dan perizinan, penjajagan umum pada beberapa objek yang 

ditunjukkan untuk melakukan observasi dan wawancara secara global 
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(disebut dengan grand tour dan mini tour), tujuannya menentukan 

pemilihan objek lebih lanjut; 3) studi literatur dan menentukan 

kembali fokus penelitian; 4) bimbingan promotor  dan co promotor 
serta melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh 

masukan; selanjutnya 5) peneliti berkonsultasi secara terus menerus 

dengan promotor dan co promotor untuk dapat memperoleh legitimasi 

guna melanjutkan penelitian.  

 Ketiga, tahap eksplorasi bersifat terfokus yang diikuti dengan 

pengecekan pada hasil temuan penelitian dan penulisan laporan hasil 

penelitian. Pada tahapan eksplorasi terfokus ini mencakup kegiatan:  

(1) pengumpulan data yang rinci dan mendalam guna menemukan 

kerangka konseptual tema-tema di lapangan; (2) pengumpulan dan 

analisis data secara bersama-sama; (3) pengecekan hasil dan temuan 

penelitian oleh promotor dan co promotor; dan (4) penulisan laporan 

hasil penelitian untuk diajukan pada tahap ujian disertasi. 

 


