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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan, maka jenis penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.1

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena

data yang diperoleh berupa kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan yang

penulis lakukan selama pelaksanaan penelitian. Penelitian ini diterapkan dengan

tujuan untuk mendeskripsikan Strategi Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dapat diamati dengan jangkauan

penglihatan dan pendengaran.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kendari yang beralamat

di jl. Ahmad Yani no.123 Bonggoeya Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi

Tenggara. Pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangkan peneliti, peneliti

menilai bahwa SMP Negeri 4 Kendari merupakan salah satu sekolah yang

1 Lexy J. Moelong, Metodoligi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012), h. 6.
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memiliki jumlah peserta didik dengan tingkat kualitas dan kuantitas yang cukup

tinggi selain itu pula penulis meninjau dari faktor kemudahan baik dari segi teknis

maupun nonteknis.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai pada 3 Mei 2019.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tahapan dalam pelaksanaan dalam proses penelitian

yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses

penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari

perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan

tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terkait dengan

bagaimana strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis

komputer di SMP Negeri 4 Kendari. Peneliti menggunakan cara snowball

sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari purpose

sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menunjukkan satu atau lebih

informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung

lainnya.2

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud oleh peneliti adalah:

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan salah satu informan yang penting dalam penelitian

ini, karena kepala sekolah menjadi pimpinan teratas dalam lembaga pendidikan,

2 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 400
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sehingga kepala sekolah mengetahui semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan

di lembaga yang dipimpinnya, khususnya kebijakan yang terkait dalam

pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 4 Kendari.

2. Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala bidang sarana dan prasarana merupakan salah satu sosok dalam sebuah

lembaga pendidikan (sekolah) yang mempunyai peran penting dalam pembinaan

dan pemberdayaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini peneliti akan menggali

informasi terkait dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP

Negeri 4 Kendari yang meliputi kesiapan sarana dan prasarana serta informasi

lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Guru, Proktor3, dan Teknisi4

Proktor dan teknisi adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh pada

pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah. Kemudian untuk

mewujudkan kualitas akademik siswa yang diharapkan, guru juga mempunyai

peran andil dalam mewujudkan hal tersebut, karena guru merupakan sosok yang

akan mentransferkan pengetahuannya melalui proses belajar mengajar di kelas.

4. Peserta didik

Peserta didik merupakan aspek yang merasakan langsung usaha yang

dilakukan oleh kepala sekolah, kepala bidang sarana dan prasarana dan guru

dalam meningatkan kualitas akademiknya, kelak dengan usaha-usaha tersebut

3Proktor adalah orang yang paling memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap
keberlangsungan UNBK dari segi sistem yang digunakan.

4Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) di
sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK.
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peserta didik akan mendapatkan pengetahuan yang berguna terlebih dimasa yang

akan datang.

5. Orang tua siswa

Orang tua merupakan stakeholder yang mempunyai peranan penting dalam

tiap pelaksanaan suatu kegiatan sekolah. Orang tua sangat berpengaruh besar,

sehingga perlu terus menerus memberikan motivasi kepada para siswa terutama

dalam peningkatan belajar siswa yang perlu di tingkatkan dalam menghadapi

UNBK.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti untuk

mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya

mengumpulkan data penelitian.5 Metode observasi adalah metode yang paling

pokok atau utama dalam penelitian ini. Adapun metode lain yang digunakan untuk

melengkapi data yang tidak bias diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan alat bantu buku catatan dan kamera handphone.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara

atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui

5Djam’an Satori, dkk. Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Cet. I; Bandung: Alfabeta,
2009), h. 105.
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masalah yang akan dibahas.6 Informan yang dimaksud dalam hal ini yakni kepala

sekolah, kepala bagian sarana dan prasarana, guru, proktor, siswa dan orang tua

siswa SMP Negeri 4 Kendari.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini metode

dokumentasinya dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan studi

pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 4 Kendari.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis lapangan model Miles

and Huberman meliputi, reduksi data, display data, dan mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.7

Gambar 2.2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dapat dijelaskan bahwa:

6 Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial
dan Ilmu Sosial lainnya Pendekatan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 67.

7 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 7; Bandung:
Alfabeta, 2017), h. 218

Conclision:
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Data Reduction

Data

Collection
Data Display



40

1. Pengumpulan data (Data Collection) merupakan prosedur yang sistematis dan

standar untuk memperoleh sumber data. Dalam penelitian ini pengumpulan

data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Setelah data

terkumpul disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi studi

dokumentasi dan deskripsi hasil pengamatan.

2. Reduksi data (Data Reduction), semua data dilapangan dianalisis sekaligus

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok

yang dianggap penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara

sistematis dan muda dipahami.8 Data yang telah direduksi kemudian disajikan

dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran hasil penelitian akan lebih

jelas.

3. Penyajian data (Data Display) Setelah data direduksi maka data dibuat pola-

pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut

dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami. Data yang telah

dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian selanjutnya dipaparkan dalam

bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian yaitu kondisi sarana dan

prasarana SMP Negeri 4 Kendari, kendala dalam pelaksanaan ujian nasional

berbasis komputer dan strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan ujian

nasional berbasis komputer di SMP Negeri 4 Kendari.

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion, Drawing/verifyng) Setelah

display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah

dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 234.
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Pemaparan hasil penelitian disertai bukti bukti lapangan dari wawancara,

observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian kemudian peneliti

membandingkan dengan teori. Hasil akhir berupa kesimpulan serta saran

terhadap strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis

komputer (UNBK).

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu

trianggulasi yang dimaksud triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu.9 Trianggulasi dilakukan dengan cara

trianggulasi teknik, sumber dan waktu.10 Proses trianggulasi dilakukan secara

terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisa data, sampai

suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan

tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan.

1. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan

observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber

data yang sama secara serempak.

9 Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 330

10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandug, Alfabeta, 2013), h. 209.
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2. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini sumber datanya adalah kepala

sekolah, kepala bidang sarana dan prasarana, guru, proktor,teknisi, siswa dan

orang tua siswa SMP Negeri 4 Kendari.

3. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu yaitu dikakukan dengan cara melakukan wawancara pada

informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Peneliti merencanakan

untuk memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada informan sebelum

peneliti menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada informan.

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data

yang tidak valid serta sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data

dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan dalam penelitian kualitatif

yang menyatakan tidak ilmiah. Pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu diluar yang telah ada selanjutnya diadakan pengujian kembali untuk

mendapatkan data yang valid.


