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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik 

yang bersifat fenomena maupun rekayasa manusia. Dalam kegiatan penelitian 

deskriptif ini, peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau 

wilayah yang diteliti kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk 

laporan secara lugas dengan apa adanya yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, 

kendala dan solusi dalam peran dan fungsi komite dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Ngenep 02 Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini peneliti sebagai observer dan peneliti merupakan 

instrumen kunci dalam penelitian,  serta mengumpulkan data-data hasil 

penelitian dari subjek yaitu peran dan fungsi komite dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan pada semester genap 

tahun ajaran 2017 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan 

ketua komite sekolah guna untuk memperoleh data hasil wawancara dan 

dokumentasi terkait peran dan fungsi komite sekolah. Subjek penelitian ini 

dipilih karena merupakan pihak utama yang mengetahui bagaimana peran dan 

fungsi komite dalam mendukung peningktan mutu pendidikan di SD Negeri 

Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

 

E. Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan 

melihat secara langsung kelapangan terhadap objek yang akan diteliti. 
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Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang 

bagaimana peran dan fungsi komite dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah dengan menggunakan lembar observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tersusun secara sistematis dan 

lengkap sebagai pedoman peneliti untuk pengumpulan data. Pedoman 

wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan ketua 

komite, kepala sekolah, dan guru terkait dengan peran dan fungsi komite 

dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan 

3. Dokumentasi 

Selain dilakukan observasi dan wawancara untuk melengkapi data 

dalam proses penelitian, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. 

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara 

visual proses penelitian untuk memperoleh data yang akurat terkait peran 

dan fungsi komite dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan 

 

F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai instrumen penelitian 

utama dan dibantu oleh panduan-panduan, peneliti bertindak sendiri untuk 

melakukan pengamatan, wawancara dan melakukan catatan lapangan. 

Instrumen dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan oleh peneliti 

dengan bimbingan dosen pembimbing. Instrumen dikembangkan menjadi 
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beberapa indikator, yang digunakan untuk mengambil data. Penulis 

menggunakan tiga alat bantu (instrumen) dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut. 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara diperlukan selama kegiatan pengumpulan data 

agar data yang dibutuhkan tidak melenceng dari tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan teori yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung 

terkait peran komite dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana. 

Wawancara dilakukan dengan wakil kepala sekolah, guru dan komite 

sekolah. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dibutuhkan sebagai alat bantu dalam kegiatan 

wawancara agar pelaksanaan wawancara bisa berjalan dengan maksimal, 

tanpa terganggu harus melakukan pencatatan data-data pada kegiatan 

wawancara, selain itu dokumentasi juga bermanfaat sebagai alat 

pendukung dalam kegiatan pengumpulan data. Dokumen yang digunakan 

untuk memperoleh data dalam penelitian ini berupa catatan hasil rapat 

antara kepala sekolah dengan komite sekolah, foto kegiatan komite 

sekolah, dan semua dokumen yang mendukung peran dan fungsi komite 

sekolah seperti anggaran dasar komite sekolah, anggaran rumah tangga 

komite sekolah, dan program kerja komite sekolah. 
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur pada penelitian ini ada tiga tahap, yaitu : tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu : 

a. Membuat surat perijinan penelitian untuk sekolah yang akan diteliti. 

b. Menyusun pedoman observasi terhadap kepala sekolah, guru dan 

komite sekolah 

c. Menyusun pedoman wawancara dan dokumentasi 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan pelaksanaan observasi pada kepala sekolah, guru dan 

komite sekolah. Adapun tahap-tahap pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi atau pengamatan terhadap kepala sekolah dan 

guru tentang tanggapannya terhadap peran dan fungsi komite sekolah 

dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.  

b. Melakukan observasi di luar sekolah yaitu dengan melakukan 

wawancara dengan ketua komite sekolah untuk menambah informasi 

tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan. 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir penelitian ini yaitu melakukan analisis data yang 

sudah terkumpul berupa analisis peran dan fungsi komite dalam 

meningkatan mutu pendidikan. Setelah data atau informasi diperoleh, 
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kemudian data dianalisis atau mengolah data selanjutnya. Hasil analisis 

diuraikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan hasil akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data. Data 

yang terkumpul dianalisis berdasarkan data observasi dan wawancara terhadap 

kepala sekolah, guru dan ketua komite sekolah terkait peran dan fungsi komite 

sekolah, serta hasil dokumentasi selama observasi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap reduksi data, dilakukan penyederhanaan dan gambaran 

umum terhadap data yang telah terkumpul meliputi hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kegiatan penyederhanaan data dan 

gambaran umum terhadap data yang telah terkumpul dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk 

mendeskripsikan data. Melalui proses reduksi data, akan diperoleh data 

yang dianggap penting, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang. 

Makna kode data tersaji pada tabel berikut. 
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Gambar 3.1 

Makna Kode Data 

Kode Makna 

W Wawancara 

KS Kepala sekolah 

Kode Makna 

W Wawancara 

KK Ketua Komite 

Kode Makna 

W Wawancara 

GR Guru 

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, 

grafik dan sejenisnya sehingga mudah dibaca. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan 

sehingga akan semakin mudah dipahami 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing )

Pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan penarikan kesimpulan 

dari data yang diperoleh dan memberikan penjelasan tentang kesimpulan 

tersebut. Kesimpulan dipaparkan dalam bentuk kalimat yang singkat dan 

jelas.  
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I. Pengecekan Keabsahan Data 

Data diperoleh dari berbagai macam teknik antara lain observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik 

diperlukan uji keabsahan. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi teknik. Dalam tenik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiono,2011:130). Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan sumber data yaitu kepala sekolah, guru dan ketua 

komite sekolah. Data diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan 

wawancara, kemudian dokumentasi.  

 

 




