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Bab III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dimana peneliti memfokuskan diri pada makna subjektif, 

pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus yang spesifik yaitu 

tentang pemenuhan standar sarana prasarana sekolah dengan pola 

kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak swasta.  

Peneliti tidak membuat prediksi-prediksi sebelumnya, karena pene-

litian ini bersifat memahami konstruksi sosial tertentu yang terjadi di 

dalam masyarakat. Penelitian ini untuk mencari dan menangkap 

makna dalam suatu realitas dan fenomena sosial. Penelitian ini dimak-

sudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 

alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara 

alamiah (David Williams, 1995 dalam  Moleong 2007). Penelitian ini 

juga merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) 

dalam Moleong (2002) bahwa ”metodologi kualitatif” adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah  bagaimana 

sekolah menjalankan program kemitraan antara pemerintah, organisasi 

masyarakat dan pihak swasta untuk  memenuhi standar sarana 

prasarana. Pemerintah tidak mampu untuk melaksanakan 

pembangunan sendiri karena sumber daya yang terbatas, sedangkan 

organisasi masyarakat memiliki kemampuan dan modal sosial untuk 

ikut serta menjadi subyek pembangunan dan pihak swasta memiliki 

potensi yang besar untuk ikut bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaaan pembangunan.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah 

atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga 

sifatnya mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran 

secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang 

diteliti yaitu, peran program kemitraan antara pemerintah, 

organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan 

pembangunan pendidikan, khususnya pemenuhan standar 

sarana prasarana di sekolah menengah dan modal sosial yang 

menjadi prinsip-prinsip kemitraan.  

2)  Penelitian ini berusaha mengungkapkan berbagai keunikan 

yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau 

organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, 

rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah  

(Miles and Huberman, 1994) dan  Sugiyono (2008). 

3) Penelitian ini mengacu pada teori namun tanpa mempunyai 

prediksi terlebih dahulu, sehingga terbuka kemungkinan untuk 

memperoleh data seluasnya-luasnya dari informan dan bersifat 

alamiah. 

4) Data yang dihimpun merupakan data atau informasi bukan 

angka atau tidak diangkakan. 

5) Data yang dihimpun  berupa ungkapan  atau kata-kata, peran 

dan berbagai pemikiran  sasaran penelitian  yakni mitra dalam 

kemitraan yaitu pemerintah, masyarakt dan pihak swasta. 

6) Penelitian menggunakan pendekatan induktif. 

7) Fenomena sosial memiliki banyak faktor yang mem-

pengaruhinya sehingga kajian untuk pemenuhan standar sarana 

prasarana dengan kemitraan antara pemerintah, masyarakat 

dan pihak swasta lebih tepat diteliti dengan pendekatan 

penelitian kualitatif. 

 



Metode Penelitian 

91 

8) Topik fokus penelitian tentang peran program kemitraan antara 

pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam 

melaksanakan pembangunan pendidikan khususnya peme-

nuhan standar sarana prasarana di sekolah menengah yang 

memerlukan eksplorasi atau penggalian secara mendalam, 

penjelasan yang rinci serta komprehensif. 

Pendekatan penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk 

menggali fenomena sosial tentang pemenuhan stándar sarana prasarana 

di sekolah menengah atas dengan pola kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan pihak swasta dan peran modal sosial dalam kemitraan 

tersebut. Pola kemitraan ini dapat meningkatkan terpenuhinya standar 

sarana prasarana di sekolah sehingga mampu memberikan outcome 

yang baik yaitu layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat.  

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

negeri di Kabupaten Purworejo di SMA Negeri 1 Purworejo, SMA 

Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo. Di Kabupaten 

Purworejo terdapat 11 SMA Negeri namun untuk penelitian ini 

dilakukan di 3 SMA dengan rincian SMA Negeri 1 Purworejo mewakili 

sekolah di pusat Kota Purworejo, yang berusia 50 tahun lebih. SMA 

Negeri 3 Purworejo mewakili sekolah kategori jarak sekitar 10 

kilometer dari pusat kota atau sekolah di tengah dan berusia 30 tahun 

sampai dengan 50 tahun dan SMA Negeri 9 Purworejo mewakili 

sekolah yang terletak sekitar 40 kilometer dari pusat Kota Purworejo, 

mewakili sekolah di pinggir Kabupaten Purworejo dan berusia relatif 

muda yaitu 20 tahun. 

Pemilihan sekolah negeri dilatarbelakangi asumsi masyarakat 

bahwa siswa yang bersekolah di sekolah negeri tidak lagi dibebani 

biaya pengembangan institusi maupun sumbangan operasional. Masya-

rakat masih beranggapan bahwa segala kebutuhan pendanaan sekolah 

negeri ditanggung oleh pemerintah dan siswa atau orang tua tidak 

berkewajiban membayar biaya pendidikan. Masyarakat beranggapan 
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sekolah swasta menanggung pendanaan penyelenggaraan pendidikan 

bukan dari pemerintah dan siswa SMA swasta masih bertanggungjawab 

membayar biaya pendidikan. Atas dasar latar belakang tersebut 

penelitian ini memilih sekolah menengah atas negeri untuk diteliti. 

Pada kenyataannya sekolah menengah negeri tidak mendapatkan pen-

danaan yang cukup dari pemerintah dan mengajak pihak lain atau 

aktor pembangunan lain seperti masyarakat dan pihak swasta untuk 

bekerjasama melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

SMA Negeri 1 Purworejo dipilih sebagai lokasi penelitian 

dengan pertimbangan bahwa SMA ini merupakan SMA paling tua di 

Kabupaten Purworejo karena berdiri pada tahun 1954. SMA ini juga 

merupakan sekolah yang paling tinggi pemenuhan standar sarana 

prasaranya. SMA ini terletak di pusat Kota Purworejo dan merupakan 

sekolah yang menduduki hasil ujian nasional peringkat pertama di 

Kabupaten Purworejo sehingga merupakan tujuan pertama bagi lulusan 

terbaik dari Sekolah Mengengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Purworejo. Sekolah ini memiliki 

organisasi alumni yang sudah berdiri sejak tahun 2010 dengan 

keanggotaan yang besar. Sekolah ini merupakan eks sekolah RSBI yang 

pernah menerima perhatian lebih besar dalam pemenuhan sarana 

prasarana dari pemerintah pada saat RSBI masih berjalan. 

SMA Negeri 3 Purworejo dipilih sebagai lokasi penelitian 

dengan pertimbangan, merupakan sekolah yang terletak bukan di pusat 

kota, tetapi kurang lebih 10 kilometer dari Kota Purworejo. sekolah ini 

didirikan pada tahun 1983 atau 29 tahun setelah SMA Negeri 1 

Purworejo. Sekolah ini mewakili SMA negeri lainnya yang terletak 

sekitar 7 sampai 15 kilometer dari kota yaitu SMA Negeri 5 Purworejo, 

SMA Negeri 2 Purworejo dan SMA Negeri 4 Purworejo. 

SMA Negeri 9 Purworejo dipilih menjadi lokasi penelitian 

dengan pertimbangan, mewakili sekolah dengan jarak paling jauh dari 

kota di Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa sekolah dengan jarak 

berkisar 20 sampai 40 kilometer dari Kota Purworejo yaitu SMA Negeri 

8  Purworejo dengan jarak 25 kilometer dan SMA Negeri 10 Purworejo 

dengan jarak 37 kilometer dari Kota Purworejo. SMA Negeri 9 
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Purworejo dipilih karena merupakan sekolah yang termuda dari 

sekolah yang berada di lingkar luar Kota Purworejo.  

 

Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang diangkat adalah sejalan dengan masalah 

yang ingin dipecahkan yaitu: 

1. Kondisi ideal dan kondisi nyata pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo. 

2. Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana di sekolah dan peran 

pemerintah, orang tua, organisasi alumni dan sektor swasta 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA negeri 

di Kabupaten Purworejo. 

3. Strategi menjalin kemitraan dan meningkatkan peran 

pemerintah, organisasi orang tua siswa, organisasi alumni dan 

sektor swasta dalam kemitraan dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo. 

4. Prinsip-prinsip kemitraan dan modal sosial yang melandasi 

Public Organization Private Partnership dalam pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten 

Purworejo. 

 

Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Lofland dan Lofland (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:169) 

mengatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder.  

a. Sumber data primer  

Sugiyono (2007) mengatakan bahwa, sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang 
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diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer diperoleh melalui 

wawancara dan observasi.  

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan 

adalah wawancara dengan kepala seksi sarana prasarana, kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, bendahara, 

kepala tata usaha, pengurus komite sekolah dan alumni dari 3 sekolah 

yang diteliti. Sumber data primer lainnya adalah hasil observasi di 3 

sekolah yang diteliti yaitu SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 

Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang diperoleh 

dari buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen.  

Data sekunder ini diperlukan untuk memperoleh data akurat 

dari sumber yang berwenang mengenai pemenuhan sarana prasarana 

di sekolah menengah atas yang diteliti khususnya mengenai bagaimana 

proses pemenuhannya. Dari data yang diperoleh ditemukan bahwa 

pemenuhan standar sarana prasarana tiap sekolah sangat berbeda 

walaupun standar yang digunakan sama.  

Data sekunder penelitian ini adalah data-data dari laporan 

Direktorat Pembinaan SMA, laporan seksi sarana prasarana Dinas 

Pendidikan Kabupaten Purworejo, RAPBS sekolah, RKAS dan program 

sarana prasarana sekolah, dan dokumen sarana prasarana sekolah. 

 

Kerangka Pemilihan Target Informan 

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancara 

dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertim-

bangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Pertimbangan tertentu 
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ini adalah informan yang dapat memberikan data secara jelas 

khususnya untuk mengungkap gambaran tentang peran masing-masing 

mitra dalam kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak 

swasta serta peran kemitraan itu sendiri dalam pemenuhan standar 

sarana prasarana di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di 

Kabupaten Purworejo. Persyaratan penting informan dalam penelitian 

kualitatif yakni kredibel, maksudnya bahwa informan yang dipilih dan 

ditetapkan adalah subyek atau orang-orang yang benar-benar mema-

hami tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian (Creswell, 2007). 

Oleh karena itu peneliti menggunakan sumber data langsung dari 

informan atau sumber data primer. Informan dalam penelitian ini 

adalah kepala bidang sarana prasarana dinas pendidikan kebudayaan 

pemuda dan olah raga, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

sarana prasarana, kepala tata usaha, bendahara sekolah, pengurus 

komite, orang tua siswa, organisasi alumni dan pihak swasta. Informan 

yang dipilih ini benar-benar orang yang independen dari orang lain 

dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau 

kepentingan karier. 

Pemilihan target informan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 3.1 : Kerangka Pemilihan Target Informan 

Public/Pemerintah 

 

kepala bidang sarpras 
dinas Pendidikan 

kebudayaan pemuda dan 
olah raga 

kepala sekolah 

waka sarpras 

kepala tata usaha 

bendahara 
 

Community/ 
Masyarakat 

pengurus komite 

orang tua siswa 

organisasi alumni  

Private 

Pihak Swasta 

CSR dari pihak 
swasta  
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Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kepala bidang sarpras Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Purworejo, karena memiliki data 

bantuan dari pemerintah untuk masing masing sekolah baik 

dana dari pemerintah pusat, propinsi maupaun kabupaten. 

2) Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah yang bertanggung 

jawab atas terselenggranya layanan pendidikan termasuk 

terpenuhinya standar sarana prasarana sekolah. 

3) Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana karena memiliki 

informasi tentang program pengelolaan sekolah dari 

perencanaan, pemenuhan, pemeliharaan dan perawatannya. 

4) Kepala tata usaha karena memiliki informasi tentang 

pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana di sekolah. 

5) Bendahara sekolah karena memiliki informasi penggunaan 

anggaran sekolah termasuk anggaran untuk pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. 

6) Pengurus komite sekolah karena memiliki informasi tentang 

peran komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program sarana prasarana di sekolah. 

7) Wali siswa atau orang tua siswa karena memiliki informasi 

tentang peran orang tua siswa dalam membangun sekolah 

8) Organisasi alumni karena memiliki informasi tentang peran 

alumni dalam ikut mendukung program-program sekolah 

termasuk program pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

9) Pihak swasta karena melalui program CSR-nya mereka ikut 

mendukung program sekolah termasuk pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, responden atau informan 

diambil sebanyak 3 orang kepala sekolah, 3 orang wakil kepala sekolah, 

3 orang anggota pengurus komite sekolah, 1 orang kepala tata usaha, 2 

orang bendahara, 6 orang alumni. Informan ini berasal dari 3 SMA 

yaitu SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA 

Negeri 9 Purworejo. Dari pihak swasta,  2 orang dari bank yaitu 1 
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orang dari BRI dan 1 orang dari BNI. Dari pihak pemerintah yaitu 1  

orang kepala seksi sarana prasarana dari Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo.  

 Peneliti juga menggunakan tehnik snowball, yaitu tehnik 

wawancara yang pada awalnya dengan sedikit informan kemudian 

bertambah banyak tergantung sejauh mana informasi dan data yang 

diperoleh dari informan pertama, kedua dan seterusnya (Sugiyono, 

2009). Dengan teknik ini peneliti mendapatkan informasi lebih 

lengkap dari informan yang berikutnya. Pada saat peneliti mewawan-

carai kepala sekolah, kepala sekolah merekomendasikan bendahara dan 

wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana yang lebih memahami 

secara detil program sarana prasarana di sekolah. Saat peneliti mewa-

wancarai ketua organisasi alumni, beliau merekomendasikan pengurus 

yang lebih memahami secara detail program-program organisasi.   

 Pertama peneliti mendatangi kepala seksi sarana prasarana Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 

Lalu peneliti mewawancarai kepala sekolah dari 3 sekolah yaitu Budi 

Astuti Sumariyanti,Kepala SMA Negeri 1 Purworejo, Sri Sujarotun, 

Kepala SMA Negeri 3 Purworejo dan Nur Aziz, Kepala SMA Negeri 9 

Purworejo. Selain kebijakan kepala sekolah dalam mengelola 

pemenuhan sarana prasarana sekolah, peneliti juga membutuhkan data 

tentang kondisi sarana prasarana, program sarana prasarana, 

pembiayaan dari komite, dari pemerintah dan dari pihak swasta, maka 

kepala sekolah kemudian merekomendasikan waka sarana prasarana 

yang dianggap lebih menguasai program sarana prasarana.  

 Informan pertama di SMA Negeri 1 Purworejo adalah kepala 

sekolah yaitu Budi Astuti Sumariyanti, beliau sudah menjadi Kepala 

SMA Negeri 1 Purworejo sejak tahun 2009, sebelumnya menjadi kepala 

sekolah di SMA Negeri 9 Purworejo dan SMA Negeri 7 Purworejo. 

Dengan pengalaman yang cukup lama menjadi kepala sekolah yaitu 6 

tahun, Budi Astuti mengelola SMA 1 Purworejo dengan bekal yang 

cukup. Budi Astuti menjabat kepala sekolah di SMA Negeri 1 

Purworejo selama 4 tahun pada saat penelitian awal ini mulai 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purworejo, dan wawancara mendalam 
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dilaksanakan pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 pada saat 

Budi Astuti menjadi Kepala SMA Negeri 1 Purworejo selama 5 tahun 

lebih. Budi Astuti kemudian merekomendasikan Gunawan 

Widiyatmoko. Gunawan sudah menjabat wakil kepala sekolah urusan 

sarana prasarana selama 2 periode atau 6 tahun. Gunawan sudah cukup 

lama mengelola program sarana prasarana di sekolah. Ketika 

pembahasan tentang program sarana prasarana menyangkut 

pembiayaan, Gunawan merekomendasikan Titik Istikomah untuk 

menjadi informan berikutnya karena Titik dianggap lebih mampu 

memberikan informasi mendetail tentang pembiayaan. Ketika 

pembiayaan membahas tentang dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), Titik Istikomah merekomendasikan Aris Budiyanto, bendahara  

yang bertanggung jawab mengelola dana BOS di sekolah. Ketika 

pembahasan program sarpras menyangkut pembiayaan dari komite 

sekolah, Titik merekomendasikan Supardi, anggota pengurus komite 

yang lebih memahami tentang peran komite di sekolah. Informan dari 

Muda Ganesha diawali dari salah satu pengurus aktif yaitu Drs. Budi 

Wasono kemudian dilanjutkan dengan Drs.Dwi Wahyu Atmaji, 

MPIA., dan kemudian dengan Dr. R.Agus Sartono, MBA, yang 

memiliki informasi lebih lengkap dari dua informan sebelumnya.  

 Teknik snowball ini juga terjadi di SMA Negeri 3 dan 9 

Purworejo. Pertama wawancara dengan Sri Sujarotun dilanjutkan 

dengan Asmoro, kepala tata usaha yang dianggap lebih memahami 

program sarana prasarana sekolah. Dilanjutkan dengan Wahyudi 

anggota pengurus komite sekolah dan dengan salah satu wakil alumni. 

Di SMA Negeri 9 Purworejo wawancara dengan Nur Aziz, kepala 

sekolah. Kemudian Nur Aziz merekomendasikan Aris Yuliantoro wakil 

kepala sekolah urusan sarana prasarana, kemudian Yani, bendahara 

sekolah, dilanjutkan dengan Harjito pengurus komite sekolah.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menghimpun informasi dan 

data penelitian ini ialah: 



Metode Penelitian 

99 

Metode observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja 

dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang 

diselidiki. Observasi diartikan sebagai  pengamatan dan pencatatan 

yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana 

sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Observasi 

ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti Tape 
Recorder dan Handy Camera. 

Observasi peneliti lakukan dengan mendatangi sekolah yang 

diteliti yaitu SMA Negeri 1 Purworejo yang jaraknya hanya 500 meter 

dari rumah peneliti dan peneliti adalah alumni dari SMA ini. Dekatnya 

jarak rumah ke SMA Negeri 1 Purworejo menjadikan kemudahan 

sendiri bagi peneliti untuk berulang kali mengadakan observasi ke 

lokasi. Pengambilan gambar-gambar pelaksanaan pemenuhan sarana 

prasarana dapat dilakukan berulang kali mulai dari kondisi sebelum 

pembangunan, saat proses pembangunan sampai peresmian dan 

pemanfaatan bangunan baru serta pemanfaatan sarana prasarana 

lainnya di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Observasi di SMA Negeri 3 Purworejo dilaksanakan beberapa 

kali, jarak SMA Negeri 3 Purworejo ke rumah peneliti sekitar 10 

kilometer. Jarak ini masih sangat terjangkau bagi peneliti. Observasi 

dilaksanakan mulai dari observasi awal kondisi sarana prasarana 

sekolah, proses pembangunan dan pemenuhan serta perawatan sarana 

prasarana dapat peneliti laksanakan. Observasi di SMA Negeri 9 

Purworejo membutuhkan waktu yang khusus karena jarak SMA Negeri 

9 Purworejo dari rumah peneliti kurang lebih 40 kilometer dan 

membutuhkan kendaraan pribadi untuk sampai di SMA Negeri 9 

Purworejo ini karena tidak tersedia transportasi umum yang mudah 

dijangkau. Observasi di sekolah ini membutuhkan waktu yang lebih 

sedikit karena merupakan sekolah kecil yang sarana prasarananya tidak 

sebanyak SMA Negeri 1 Purworejo dan SMA Negeri 3 Purworejo. 
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Metode Wawancara(Indepth Interview) 

Observasi yang telah dilakukan perlu dikuatkan dengan 

metode wawancara untuk memperoleh makna yang rasional. 

Wawancara adalah bentuk perbincangan yang dilaksanakan dengan 

cara bertanya, mendengar dan menjawab. Menurut Stewart dan Cash 

(2000), wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional antara 

dua orang, setidaknya satu diantaranya memiliki tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dan biasanya melibatkan pemberian dan 

menjawab pertanyaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan 

dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan 

kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, 

dan perasaan secara natural. Selanjutnya proses wawancara 

didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual 
untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh. 

Untuk penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara 

mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman 

pribadi (Sulistyo-Basuki, 2006). Wawancara mendalam ini adalah 

wawancara yang tetap menggunakan pedoman wawancara, namun 

penggunaannya tidak seketat wawancara terstruktur. Indepth 
Interview dilakukan dengan mendatangi informan yakni kepala bidang 

sarana prasarana Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Purworejo, kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang sarana prasarana, kepala tata usaha, bendahara sekolah, 

pengurus komite, orang tua siswa, organisasi alumni dan pihak swasta. 

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di 

dokumentasikan dalam bentuk rekaman dan catatan penelitian 

lapangan. Data inilah yang kemudian diolah dengan pendekatan 

kualitatif secara mendalam, dan disajikan dalam setiap bagian bab 

penelitian selaras dengan urutan pertanyaan penelitian. 

 Wawancara awal peneliti laksanakan dengan menemui target 

informan yang pertama yaitu dengan Hanafi, kepala seksi sarana 

prasarana Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
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Kabupaten Purworejo. Sebagai kepala seksi bidang sarana prasarana, 

Hanafi memberikan informasi yang lengkap tentang peran pemerintah 

dalam pemenuhan sarana prasarana untuk SMA negeri di Kabupaten 

Purworejo. Setiap tahun seksi sarana prasarana, Hanafi dan stafnya 

mengumpulkan borang kebutuhan sarana prasarana dari SMA se- 

Kabupaten Purworejo sebagai data kebutuhan sarana prasarana yang 

nantinya digunakan untuk pengajuan proposal dan pemberian bantuan 

baik ke pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Setelah melalui 

pengajuan proposal dan survei lapangan serta ketersediaan bantuan, 

Hanafi akan menentukan sekolah mana yang berhak mendapatkan 

bantuan lewat pemerintah kabupaten. Sedangkan bantuan dari 

pemerintah pusat, penetapan sekolah yang menerima bantuan 

dilakukan oleh pemerintah pusat. Seksi sarana prasarana juga 

melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana yang 

sumberdananya dari pemerintah. Selain monitoring, seksi sarpras juga 

melakukan evaluasi program sarpras yang sumber dananya berasal dari 

pemerintah. Wawancara dilaksanakan beberapa kali, mulai dari 

pertanyaan tidak terstruktur sampai pertanyaan lebih detail untuk 

menggali lebih banyak informasi.  

Wawancara ke SMA Negeri 1 Purworejo, peneliti laksanakan 

dengan berulang kali datang ke SMA Negeri 1 Purworejo karena harus 

menyesuaikan jadwal mengajar para informan. Mulai dari wawancara 

dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan pengurus 

komite. Tidak selalu mudah mencari waktu yang tepat bagi peneliti 

dan bagi informan, sering peneliti harus datang dua atau tiga kali untuk 

menemui satu informan. Untuk sekali datang ke SMA ini belum 

pernah bisa melakukan wawancara dua informan sekaligus, selalu satu 

per satu informan. Kemudahan wawancara di sekolah ini adalah 

peneliti sudah mengenal baik para informan sehingga peneliti merasa 

nyaman dan informan juga merasa nyaman, tidak terinterogasi atau 

takut. Wawancara di SMA Negeri 1 Purworejo dilaksanakan dengan 

Budi Astuti Sumariyanti, kepala sekolah, Gunawan Widiyatmoko, 

wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, Titik Istikomah, 

bendahara sekolah, Aris Budiyanto, bendahara BOS dan Supardi, 

anggota komite sekolah. Wawancara dengan Gunawan Widiyatmoko 
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dilaksanakan di sekolah selama beberapa kali. Setiap tahun Gunawan 

membuat proposal untuk mengajukan pendanaan sarana prasarana ke 

pemerintah atau lembaga lainnya dan menyusun program sarana 

prasarana untuk diajukan ke komite sekolah, kemudian melaksanakan 

program sarana prasarana dan mengevaluasinya. Wawancara yang lain 

adalah wawancara dengan Supardi, anggota pengurus komite SMA 

Negeri 1 Purworejo. Supardi juga telah menjadi pengurus komite untuk 

2 periode  atau 6 tahun dan memiliki pengalaman cukup lama dalam 

mengelola organisasi wali siswa tersebut. Informan lainnya adalah 

Titik Istikomah, bendahara komite SMA Negeri 1 Purworejo. Titik 

mengelola sumbangan pengembangan konstitusi (SPI) dari siswa dan 

sudah menjadi bendahara komite selama 8 tahun sejak tahun 

2004.Selain Titik Istikomah, wawancara juga dilakukan dengan Untung 

Supriyanto, bendahara BOS di SMA Negeri 1 Purworejo. 

 Wawancara di SMA Negeri 3 Purworejo juga membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar karena kesulitan mencari waktu yang tepat. 

Demikian juga wawancara di SMA Negeri 9 Purworejo, peneliti harus 

datang berulang kali dengan jarak yang cukup jauh. Untuk menemui 

pengurus komite sekolah misalnya harus dilakukan di rumah pengurus 

komite atau di kantor karena pengurus komite tidak berada di sekolah. 

Di SMA Negeri 3 Purworejo, wawancara dilakukan dengan Sri 

Sujarotun, kepala sekolah, Asmoro, kepala tata usaha, dan Wahyudi, 

anggota komite sekolah. Wawancara di SMA Negeri 9 Purworejo 

dilaksanakan dengan Nur Aziz, kepala sekolah, Aris Yuliantoro , wakil 

kepala sekolah urusan sarana prasarana, Yani, bendahara komite dan 

Harjito, anggota komite sekolah. 

 Wawancara yang paling sulit adalah wawancara untuk 

pengurus organisasi alumni baik untuk SMA Negeri 1 Purworejo, SMA 

Negeri 3 Purworejo maupun SMA Negeri 9 Purworejo. Untuk dapat 

mewawancarai ketua organisasi alumni Muda Ganesha SMA Negeri 1 

Purworejo, Dwi Wahyu Atmaji, penulis pergi ke Jakarta dan membuat 

janji. Dwi Wahyu Atmaji menjabat Sekretaris Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk dapat menemui Dwi 

Wahyu Atmaji, penulis harus melewati pemeriksaan dan menunggu di 
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ruang kerjanya. Penulis dapat melaksanakan wawancara di ruang 

kerjanya, namun pada saat wawancara belum selesai, beliau harus 

mengikuti rapat dengan menteri dan wawancara dihentikan. Akhirnya 

wawancara berikutnya dilaksanakan melalui email. Wawancara 

dengan pengurus organisasi alumni lainnya yaitu R. Agus Sartono juga 

akhirnya dilaksanakan melalui email karena beliau tinggal di Jakarta 

dan menjabat Deputi Pendidikan dan Agama pada Kementrian Menko 

Kesra. Wawancara dengan pengurus Muda Ganesha Budi Wasono juga 

dilaksanakan beberapa kali di Jakarta karena beliau tinggal di Jakarta.  

 Wawancara dengan sektor swasta dilaksanakan beberapa kali 

dengan kepala BRI bagian Jawa Tengah Selatan dan Jogjakarata, 

Muhammad Ali, dan kepala BNI Purworejo Wahyu Sejati. Untuk 

wawancara Muhammad Ali, walaupun beliau tinggal di Jogjakarta, 

wawancara dilaksanakan di Purworejo pada beberapa kesempatan 

acara kegiatan bakti alumni di sekolah. 

Studi Dokumen  

Dokumen menurut Sugiyono (2009), merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa 

foto, gambar, serta data-data mengenai pemenuhan sarana prasarana di 

SMA negeri di Kabupaten Purworejo. Studi dokumen dilakukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. 

Dokumen yang diteliti adalah dokumen dari Dinas Pendidikan 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga bidang sarana prasarana, dokumen 

dari sekolah, dan dokumen dari pihak swasta. Dokumen atau sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

(a) Data direktorat pendidikan menengah bidang sarpras. 

(b) Data Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

bidang sarpras Kab. Purworejo. 

(c) Program kerja sekolah. 

(d) RAPBS sekolah. 

(e) Data sarana prasarana sekolah. 

(f) Data dari organisasi alumni. 
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Peneliti mendapatkan dokumen dari berbagai sumber, namun 

peneliti harus mengumpulkannya berkali-kali. Peneliti harus menemui 

berbagai pihak untuk mendapatkan dokumen seperti data-data dari 

Direktorat Pembinaan SMA Jakarta, Dinas Pendidikan,Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga bidang sarana prasarana Kabupaten Purworejo, 

sekolah, BRI, BNI dan dari Muda Ganesha. Peneliti juga membuat 

dokumentasi sendiri untuk foto-foto pemenuhan sarana prasarana 

sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan 

SMA Negeri 9 Purworejo, disamping dokumentasi yang sudah ada dan 

peneliti tinggal memanfaatkannya.  

Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  peneliti 

sendiri dilengkapi dengan: 

(a) lembar pengamatan,  

(b)  pedoman wawancara,  

Format instrumen bersifat open – ended yaitu bersifat terbuka 

untuk disempurnakan sepanjang proses penelitian berlangsung. 

Validitas dan Kredibilitas Data 

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui tehnik- 

tehnik berikut, merujuk pada  Suryana (2007) 

(a) Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di 

lapangan;  

(b) Melakukan pengamatan secara terus menerus;  

(c) Melakukan trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk 

mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan 

data yang diperoleh sumber lain, dan untuk mempertajam 

temuan  terhadap hubungan sejumlah data;  

(d) Melibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan 

masukan dan kritik dalam proses penelitian;  

(e) Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai 

kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh,  

(f) Melakukan pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh 

guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan 
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kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang 

dibutuhkan peneliti. 

Pada triangluasi data, peneliti melakukan 2 jenis triangulasi 

yaitu, pertama triangulasi data dengan cara mengumpulkan data dari 

waktu ke waktu yaitu sejak tahun 2012 sampai awal tahun 2015 dari 

informan yang berbeda di masing-masing lokasi penelitian. Peneliti 

menguji kembalijawaban dari pertanyaan penelitian sampai peneliti 

memperoleh jawaban yang akurat.  

Triangulasi yang kedua yaitu triangulasi metode. Peneliti 

menggunakan metode yang berbeda untuk memperoleh validitas data 

yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumen. Jawaban wawancara  

dari para informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen 

yang diperoleh dari lokasi penelitian. Ketika peneliti mendapat 

jawaban bahwa sarana prasarana di sekolah belum sesuai standar, 

peneliti melakukan observasi ke sekolah dan mempelajari dokumentasi 

tentang program sarana prasarana sekolah. Ketika peneliti 

mendapatkan dalam dokumen sarana prasarana bahwa SMA Negeri 1 

Purworejo memerlukan rehab ruang kelas sebanyak 20 ruang, peneliti 

membandingkan dengan hasil observasi dan hasil wawancara dengan 

informan.  

Selain menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode, 

peneliti memperkokoh kredibilitas penelitian dengan cara memper-

panjang waktu pengamatan yaitu dengan mewawancarai kembali 

informan supaya data yang belum terungkap bisa didapatkan, 

melakukan observasi lebih teliti lagi, serta menggunakan bahan 

referensi untuk pengecekan kembali. Wawancara bahkan masih 

peneliti lakukan pada pertengahan tahun 2015 untuk memantapkan 

beberapa data dan informasi dari informan.  

 

Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam penelitian. 

Dalam analisis data, data-data yang diperoleh baik data primer maupun 
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data sekunder diolah dan disusun secara kualitatif, kemudian disajikan 

melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan 

konsisten. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dan 

analisis naratif. Analisis yang pertama adalah analisis kualitatif yaitu 

suatu analisis untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, 

dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-

pernyataan, tafsiran-tafsiran dari data yang diperoleh. Untuk 

melaksanakan analisis data, peneliti merujuk pada tahapan analisis 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yaitu: 

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan 

studi dokumen. 

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang diperoleh 

dari catatan di lapangan.  

3. Penyajian data (data display) yaitu menyajikan kumpulan 

informasi yang diperoleh selama pengumpulan data, dalam 

bentuk teks naratif, grafik, tabel dan bagan.  

4. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu mencari arti pola-pola 

penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. 

Verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan 

dilapangan dilakukan dalam tahap ini untuk menjamin validasi  

data-data yang ada.  

Secara ringkas tahapan analisis data menurut Sugiyono, adalah  

data reduction, data display, dan data conclusion drawing/ verification. 

Analisis yang kedua adalah analisis naratif yaitu menarasikan kondisi 

nyata sarana prasarana di sekolah, peran  masing-masing mitra dalam 

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam 

pemenuhan standar sarana prasarana, strategi peningkatan peran mitra 

dan modal sosial yang menjadi prinsip kemitraan dalam pemenuahn 

sarana prasarana di SMA negeri di Kabupaten Purworejo. Dengan 

analisis naratif ini data-data yang diperoleh selama penelitian 

dinarasikan dengan cermat untuk membentuk pemaknaan dalam 

menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian.  



Metode Penelitian 

107 

Untuk melaksanakan analisis data, peneliti mengumpulkan 

semua data hasil wawancara, observasi dan dokumen. Selanjutnya 

peneliti melakukan reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih, 

mencari tema atau polanya untuk lebih mudah dalam memusatkan 

perhatian dan membuat analisisnya.  Peneliti membuat data yang tidak 

perlu, mengarahkan dan mengorganisasikan data yang diperoleh 

sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memverifikasinya. 

Dalam kegiatan reduksi, peneliti mengambil data-data yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian dan menggunakannya sebagai bahan 

sajian penelitian.  

Langkah berikutnya setelah reduksi data adalah, penyajian data 

(data display) yaitu peneliti menyajikan kumpulan informasi yang 

diperoleh selama pengumpulan data,  dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel 

dan gambar. Data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi serta studi literatur, disajikan dalam bentuk 

narasi atau uraian. Tabel banyak peneliti gunakan untuk melengkapi 

penyajian data tentang kebutuhan sarana prasarana di sekolah dan 

pembiayaan pemenuhan sarana prasarana, sedangkan gambar diguna-

kan untuk data-data lainnya seperti data gambaran umum Kabupaten 

Purworejo, dan foto pembangunan sarana prasarana sekolah.  

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, mereduksi data 

dan menyajikan data, langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dan 

memverifikasi. Data yang sudah dikumpulkan melewati alur reduksi, 

sajian kemudian dibuat analisis naratif untuk mengeksplorasi 

kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Analisis ini 

mengkaji kondisi sarana prasarana di sekolah, kebutuahn sarana 

prasarana sekolah, peran pemerintah, orang tua siswa, organisasi 

alumni dan pihak swasta dalam kemitraan, juga menganalisis strategi 

yang dilaksanakan oleh sekolah dalam membangun kemitraan dan 

meningkatkan peran masing-masing mitra serta menganalisis  

kontribusi modal sosial yang menjadi prinsip pelaksanakan kemitraan.  


