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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu rencana cara melakukan penelitian 

sebagaimana dikatakan Creswell (2015, hlm. 66) bahwa desain penelitian 

merupakan perencanaan untuk melakukan penelitian yang menunjukkan usaha 

peneliti untuk melihat apakah penelitian yang direncanakan telah memiliki 

validitas internal dan validitas eksternal yang komprehensif. 

3.2 Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah 

dan menghendaki keutuhannya. Tidak ada kesepakatan tentang bagaimana 

merancang studi kualitatif (Creswell, 2015, hlm. 66). Menurut Sugiyono (2015, 

hlm. 15) dalam penelitian ini dapat diusahakan untuk mendeskripsikan 

permasalahan secara komprehensif, integrative, dan mendalam melalui kegiatan 

mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang 

dunia sekitarnya. Deskripsi adalah catatan-catatan sesungguhnya hasil penelitian 

yang berupa wawancara/pengamatan/studi dokumen (Satori dan Komariah, 2017, 

hlm. 186). 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini mengeksplor kebijakan mutu pendidikan di SDN Menteng 1 Jakarta 

dan SD Islamic School Jakarta agar mendapatkan gambaran yang komfrehensif 

mengenai kebijakan mutu, mulai dari perencanaan program mutu, 

implementasinya, serta bagaimana evaluasi pelaksanaannya yang mana hasil dari 

penelitian ini menekankan pada makna.   
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3.3 Metode Penelitian 

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian studi 

kasus yang merupakan metode penelitian yang mana peneliti terfokus kepada 

suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan tuntas. Studi 

kasus mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata dalam kontek 

atau setting kontemporer (Creswell, 2015, hlm. 135).  

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2017. 

Adapun lokasi penelitian adalah SDN Menteng 1 Jakarta yang berlamatkan di Jl. 

Besuki No. 4 RT 3/RW 5, Menteng, Jakpus & SD Madina Islamic School Jakarta 

di Jalan Tebet Dalam IV No. 1, Tebet, Jaksel. Kedua sekolah tersebut  merupakan 

sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu, karenanya antusias 

masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putri mereka di kedua sekolah 

tersebut cukup besar.  

3.5 Pengumpulan Data  

3.5.1 Sumber Data 

Sugiyono (2015, hlm. 308-309) menyatakan bahwa sumber data dalam 

penelitian kualitatif dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Untuk memperoleh data primer dilakukan secara purposive dan bersifat snowball 

sampling yaitu kepala sekolah, guru senior, pengurus komite sekolah dan dapat 

berkembang sesuai kebutuhan yaitu orang-orang yang memiliki power dan 

otoritas ( Sugiyono: 2015, hlm. 400).  

Penelitian studi kasus peneliti mengeklorasi kehidupan nyata pada suatu 

kasus atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam 

yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk yang 

dapat berupa pengamatan, wawancara, bahan audio visual (Creswell, 2015, hlm. 

135-136). 
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3.5.2 Teknik pengumpulan data 

Berbagai informasi yang peneliti dapatkan dilapangan baik melalui 

observasi maupun wawancara didokumentasikan dengan cara tertulis, merekam 

melalui media elektronik serta gambar (Sugiyono, 2015, hlm. 329). Oleh karena 

itu pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik 

langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Pengamatan langsung berarti peneliti terjun langsung dengan 

melibatkan segenap panca indra, sedangkan tidak langsung peneliti dibantu media 

visual/audio visual (Satori dan Komariah, 2017, hlm. 105). Sebagaimana 

dikatakan Creswell (2010: hlm. 267) bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti 

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-

individu yang berada pada tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti merupakan 

instrumen utama (key instrument) dalam pengumpulan data. 

Pada teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktifitas 

yang dilakukan oleh individu-individu baik di SDN Menteng 1 Jakarta dan SD 

Madina Islamic School Jakarta. Dengan melakukan pengamatan diharapkan 

mendapatkan informasi yang memadai mengenai tindakan setiap individu pada 

lingkungan tersebut dalam penerapan nilai-nilai penerapan manajemen mutu.  

2. Wawancara (deep interview)  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak mungkin 

dilakukan dengan cara observasi. Maka dalam hal ini wawancara bertujuan untuk 

mengetahui informasi secara jelas dan lebih detail mengenai fokus masalah 

penelitian yang akan digali dari beberapa responden yang memiliki kompetensi 

dalam permasalahan yang hendak digali sesuai dengan fokus penelitian 

(Sugiyono, 2015, hlm. 309).  Pemilihan responden untuk wawancara 
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komfrehensif dimulai dengan penjelasan dari atribut atau profile individu yang 

akan memiliki pengetahuan tentang topik yang dimaksud ( Millan dan 

Schumacher, hlm. 572).  

Dalam hal ini peneliti menggali informasi terkait penelitian dari SDN 

Menteng 1 Jakarta dengan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah sebagai 

sumber utama informasi mengenai penerapan manajemen mutu. Selain kepala 

sekolah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru senior  yang 

memiliki kontribusi dalam penerapan manajemen mutu di SDN Menteng 1 

Jakarta. Sedangkan wawancara yang akan dilakukan di SD Madina Islamic 

School dilakukan terhadap manajer kurikulum sekolah yang mengelola penerapan 

mutu dan kepala sekolah yang merupakan pelaksana operasional dalam 

pelaksanaan manajemen sekolah. 

3. Studi dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015: 329) bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karyakarya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi 

dokumentasi dilakukan dengan melakukan mengumpulkan data dan informasi 

dalam bentuk dokumen terkait dengan obyek penelitian.  

Data-data dan informasi mengenai kebijakan mutu di SDN Menteng 1 

Jakarta dan SD Madina Islamic School Jakarta diperoleh agar dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan manajemen mutu di kedua 

sekolah tersebut. pengumpulan data dan informasi dalam bentuk dokumen dapat 

diperoleh dari berbagai pihak memiliki dokumen yang terkait dengan ijin pejabat 

berwenang di lingkungan sekolah. 

4. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah 
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ada, yaitu mempelajari hasil observasi, wawancara, dan study dokumentasi yang 

dihasilkan dari lapangan. Pada kasus ini peneliti melalui data dan informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 

2015, hlm. 330).  

 Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data dan informasi di SDN 

Menteng 1 Jakarta baik berupa wawancara atau dokumen melalui kepala sekolah, 

guru, dan pegawai dengan tetap melakukan pengamatan lapangan di lingkungan 

sekolah tersebut. Sedangkan di SD Islamic School Jakarta peneliti menggali data 

dan informasi dari manajer kurikulum selaku guru senior dan kepala sekolah 

dengan tetap melakukan pengamatan lapangan di lingkungan sekolah. Dengan 

demikian melalui kegiatan tersebut dapat diperoleh data dan informasi yang tidak 

diragukan kredibelitasnya.  

3.6 Analisis Data 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari analisis data adalah mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami, dan dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2015: 334). Data yang dikumpulkan 

tersebut kemudian disusun ke dalam pola, tema, atau kategori, dan interpretasi. 

(Sugiyono, 2015, hlm. 348, 401).   

Proses analisis data dilakukan pada saat bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Tahapan yang dilakukan adalah tahap memasuki lapangan 

dengan grand tour dan minitour question dengan analisis data domain. Tahap 

berikutnya adalah tahap menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan 

minitour question, analisis yang dilakukan dengan analisis taksonomi. Tahap 

selanjutnya adalah tahap selection dengan menggunakan pertanyaan struktural 

dengan analisis data komponensial dan dilakukan analisis tema. Sugiyono (2015, 

hlm. 348, 401) 
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Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data dengan melakukan 

t=reduksi data untuk disusun ke dalam tema, kategori, dan interpretasi data. 

Selanjutnya dilakukan penyajian data yang bersifat naratif deskriptif dengan 

disajikan gambar dan tabel. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


