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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.     Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai tahap 

awal menentukan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, serta merencanakan 

penelitian. Rencana yang telah disusun dilaksanakan dengan cara hadir, 

mengamati, dan mencatat proses pelaksanaan budaya mutu dan aspek keunggulan 

SD Muhammadiyah 4 Batu tanpa ikut terlibat di dalamnya. Sedangkan 

pendekatan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Pelaksanaan penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mencari tahu dan memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai pelaksanaan budaya mutu, aspek keunggulan, dan kendala 

dalam pelaksanaan budaya mutu serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

B.     Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai pengumpul data di SD Muhammadiyah 4 Batu yang 

berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, pembina ekstrakurikuler, dan 

penanggungjawab perpustakaan serta UKS untuk menganalisis pelaksanaan 

budaya mutu, aspek keunggulan sekolah, dan kendala serta upaya yang dilakukan 

pada pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu. Peneliti dalam 

penelitian ini sebagai pengumpul data utama yang artinya penelitian tidak dapat 

diwakilkan. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dan diketahui 

statusnya oleh sekolah sebagai peneliti. Peneliti melakukan pengamatan dan 
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menyampaikan informasi yang didapatkan tanpa mengubah atau memperngaruhi 

subjek penelitian. 

 

C.     Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pelaksanaan budaya mutu dan aspek keunggulan sekolah 

dilaksanakan di SD Muhammadiyah 4 Batu yang berada di JL.Welirang no 17 

Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Pemilihan SD tersebut sebagai 

tempat penelitian berdasarkan informasi hasil observasi bahwa telah terlaksananya 

budaya mutu di sekolah tersebut. Waktu pelaksanakan penelitian pada semester 

genap tahun ajaran 2017/2018. 

 

D.     Sumber Data 

Sumber data mendeskripsikan mengenai cara peneliti mendapatkan data 

yang meliputi jenis data yang digunakan dalam penelitian dan sumber data.  

1. Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan guru, pembina ekstrakurikuler, penanggungjawab perpustakaan/UKS dan 

kepala sekolah yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi relevan 

dan sebenarnya mengenai pelaksanaan budaya mutu, kendala dan upaya yang 

dilakukan dalam pelaksanaan budaya mutu, dan aspek keunggulan sekolah. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini sebagai data pendukung data primer 

dari literatur serta data berupa dokumen pelaksanaan budaya mutu dan aspek 
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keunggulan sekolah serta dokumentasi pelaksanaan budaya mutu dan aspek 

keunggulan sekolah di SD Muhamamadiyah 4 Batu. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini meliputi dokumen, kepala sekolah, guru, 

pembina ekstrakurikuler, dan penanggungjawab perpustakaan/UKS. Dokumen 

sebagai sumber data mengenai aspek pelaksanaan budaya mutu dan keunggulan 

sekolah di SD Muhammadiyah 4 Batu. Kepala sekolah, guru, pembina 

ekstrakurikuler, dan penanggungjawab perpustakaan/UKS sebagai sumber data 

ketika wawancara dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan budaya mutu, aspek 

keunggulan sekolah, dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 

budaya mutu. Proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah sebagai sumber data 

peneliti untuk mengobservasi mengenai pelaksanaan budaya mutu dan aspek 

keunggulan sekolah. 

 

E.     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun 

terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

data mengenai pelaksanaan budaya mutu dan aspek keunggulan sekolah. 

Pelaksanaan budaya mutu yang diobservasi meliputi profil dan kondisi 

lingkungan sekolah, program sekolah, pelaksanaan pembelajaran, manajemen 

berbasis sekolah, dan ekstrakurikuler. Wawancara dilakukan kepada kepala 

sekolah, guru, penanggungjawab perpustakaan, penanggungjawab UKS, dan 

pembina ekstrakurikuler. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai 
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pelaksanaan budaya mutu, aspek keunggulan sekolah, dan kendala yang dihadapi 

pada saat pelaksanaan budaya mutu serta upaya yang dilakukan. Dokumentasi 

dilakukan untuk mendokumentasikan serta memperoleh dokumen-dokumen 

terkait pelaksanaan budaya mutu dan aspek keunggulan sekolah. 

 

F.     Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua yaitu panduan observasi dan lembar wawancara. 

1. Panduan Observasi 

Panduan observasi digunakan ketika peneliti memperoleh data di lapangan 

yang terdiri dua komponen yaitu pelaksanaan budaya mutu dan aspek keunggulan 

di SD Muhammadiyah 4 Batu. Pelaksanaan budaya mutu meliputi pembelajaran 

intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan kepala sekolah disertai 

dengan manajemen berbasis sekolah, pengelolaan perpustakaan, dan lingkungan 

sekolah. Selanjutnya dari aspek keunggulan sekolah peneliti mengobservasi 

proses pelaksanaan program sekolah. 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

kepala sekolah, guru, pembina ekstrakurikuler, dan penanggungjawab 

perpustakaan/UKS. Pertanyaan yang diberikan kepada setiap sumber data tersebut 

berbeda-beda. Pertanyaan yang diberikan kepada kepala sekolah mengenai profil 

sekolah, manajemen berbasis sekolah, program unggulan sekolah, dan kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan budaya mutu serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut. Pertanyaan yang diberikan guru meliputi profil 
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sekolah, proses pembelajaran, dan manajemen berbasis sekolah. Pertanyaan yang 

diberikan kepada pembina ekstrakurikuler seputar pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. Sedangkan pertanyaan yang diberikan kepada penanggungjawab 

perpustakaan/UKS adalah mengenai proses pelaksanaan perpustakaan dan UKS 

sekolah. 

 

G.     Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, 

dan tahap akhir. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut adalah : 

1. Tahap Awal 

Kegiatan awal sebelum melaksanakan penelitian adalah mencari dan 

membaca literatur terkait budaya mutu pendidikan untuk mengetahui teori-teori 

dan kebijakan seputar budaya mutu pendidikan. Selain membaca literatur, peneliti 

melaksanakan studi lapangan untuk mengetahui kondisi lapang agar dapat 

merumuskan masalah dengan melakukan observasi awal. Tidak hanya observasi, 

peneliti juga melakukan wawancara awal kepada kepala sekolah untuk 

mengetahui sudah tidaknya dilaksanakan budaya mutu di sekolah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang 

diperlukan. Pada tahap pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik 

observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik-teknik tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipasif yaitu peneliti 

hadir sebagai pengamat namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi seputar kondisi sekolah secara 

langsung mengenai pelaksanaan budaya mutu di sekolah. Peneliti mengobservasi 

pelaksanaan budaya mutu dan program keunggulan sekolah dengan mengisi 

panduan observasi yang telah disiapkan.  

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai 

pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu dari kepala sekolah, 

guru, pembina ekstrakurikuler, dan penanggungjawab perpustakaan/UKS. Selain 

itu peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi 

SD Muhammadiyah 4 Batu menjadi salah satu sekolah unggul di Kota Batu atau 

aspek keunggulan sekolah. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan pedoman 

wawancara yang dibuat sebelumnya. 

c. Dokumetasi 

Dokumentasi dibutuhkan selama peneliti melaksanakan observasi dan 

wawancara. Dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan gambar dan 

perekaman suara. Hal ini dibutuhkan untuk mempermudah peneliti menyajikan 

bukti dan informasi yang belum sempat tertulis di lembar observasi maupun 

wawancara. 

Setelah melaksanakan penelitian melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi peneliti mendapatkan data. Data yang diperoleh melalui wawancara, 
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observasi, dan dokumentasi diolah dan dianalisis menggunakan analisis data. 

Analisis yang dilakukan sesuai dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir prosedur penelitian, ada tiga langkah yang dilaksanakan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Penyusunan laporan dari data yang diolah dan dianalisis oleh peneliti sesuai 

dengan penyusunan laporan. 

b. Melampirkan data penulisan laporan dalam bentuk deskriptif dan disajikan 

dengan baik. 

c. Penarikan kesimpulan. 

 

H.     Analisis Data 

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan guru terkait dan 

kepala sekolah SD Muhammadiyah 4 Batu diproses dengan memilih dan 

memusatkan perhatian penelitian. Selanjutnya data yang telah disaring dipaparkan 

atau disajikan menjadi bentuk yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan 

terakhir ditariknya sebuah  kesimpulan. Teknik analasis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan, dan verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

di SD Muhammadiyah 4 Batu jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dianalisis 

dan direduksi. Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai pelaksanaan budaya mutu di 

SD Muhammadiyah 4 dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Tahap setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data 

penelitian ini dalam bentuk uraian singkat seperti naratif. Uraian singkat berisi 

tentang pelaksanaan budaya mutu, aspek keunggulan sekolah, dan kendala yang 

dihadapi serta upaya yang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan budaya 

mutu di SD Muhamamdiyah 4 Batu. Melalui penyajian tersebut, penelitian 

pelaksanaan budaya mutu di SD Muhammadiyah 4 Batu ini akan semakin mudah 

untuk dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menjawab masalah yang telah ditetapkan. Jawaban 

tersebut didapatkan dengan didukung bukti-bukti yang diperoleh ketika penelitian 

disajikan pada tahap penyajian data. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan 

yang didapatkan tersebut diverifikasi. 

4     Verifikasi 

Kesimpulan yang didapatkan selanjutnya diverifikasi. Verifikasi 

dimaksudkan untuk meninjau ulang data pada catatan-catatan di lapangan selama 

penelitian. Sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan 

menjawab masalah yang telah ditetapkan. 

 

I.     Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik : 
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1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan

cara mengecek perolehan data melalui beberapa sumber. Pada pengumpulan data 

dengan teknik wawancara, sumber data yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, 

guru, pembina ekstrakurikuler, dan penanggungjawab perpustakaan/UKS. Data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan triangulasi 

sumber untuk mengkroscek data yang diperoleh. Wawancara mengenai 

pelaksanaan budaya mutu diberikan kepada kepala sekolah dan guru kelas dari 

kelas satu sampai enam. Jawaban kepala sekolah dan guru-guru dari wawancara 

yang dilakukan selanjutnya ditriangulasi untuk memperoleh keabsahan datanya. 

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji keabsahan data melalui

sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama 

yaitu kepala sekolah, guru, pembina ekstrakurikuler, dan penangunggjawab 

perpustakaan/UKS, teknik yang dilakukan adalah teknik dokumen, wawancara, 

dan observasi. Pada kepala sekolah dilakukan teknik wawancara, sedangkan pada 

guru dilaksanakan teknik wawancara dan observasi. Data yang diperoleh 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut ditriangulasi 

teknik. 
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