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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Bodgan 

dan Tylor,84 mengatakan bahwa “metode penelitian adalah prosedur-prosedur riset 

yang menghasilkan data kualitatif yang berisi ungkapan atau catatan orang itu 

sendiri atau tingkah laku mereka yang observasi”. 

Dalam melaksanakan studi ini, peneliti ingin menjelaskan secara rinci 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah metode penelitian yang dipakai. 

Masalah penelitian tersebut di antaranya meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengungkapkan 

bagaimana membangun brand image dalam meningkatkan mutu sekolah di 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Maka peneliti ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Lexy yang dikutip Djunaidi yakni penelitian kualitatif merupakan 

penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

                                                           
84Bodgan, Robert Dan Tylor, Steven J. 1993. Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian. 

Ed, Afandi, A. Khozin. Usaha Nasional. Surabaya. h 30 
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fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara  melibatkan berbagai 

metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, dengan 

penelitian kualitatif akan menjadi berbeda dengan kuantitatif.85 

2. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data merupakan hal yang esensial untuk mengungkap suatu 

permasalahan, dan data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau 

mengisi hipotesis yang dirumuskan. Data kualitatif adalah apa yang 

dikatakan oleh orang-orang yang berkaitan dengan seperangkat pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu, menurut 

Patton merupakan sumber utama data kualitatif,86 apakah yang mereka 

katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk 

tertulis melalui analisa dokumen atau respon survey. 

Dalam penelitian ini, sumber data ada dua, yakni sumber data primer 

dan sumber data sekunder, berikut adalah paparan terkait kedua sumber data 

tersebut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumbernya langsung, diamati dan dicatat 

secara langsung, seperti: wawancara dan observasi.87 Adapun yang 

merupakan sumber data utama atau informan dalam penelitian ini 

                                                           
85M. Djuanidi Ghony dan Fauzan Almansur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. 

Jogjakarta. h 26 

86Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. Alfabeta. h 

17 

87Sumardi Soerybrata. 1998. Metode Penelitian. Raja Grafindo. Jakarta. h 84 
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adalah orang-orang yang berkecimpung langsung di sekolah, yang 

meliputi kepala sekolah, waka humas, waka kesiswaan, guru, 

koordinator tata usaha, siswa dan warga sekitar sekolah. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan 

mempunyai hubungan masalah yang diteliti yang meliputi literatur-

literatur yang ada.88, terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, foto-

foto yang kaitannya dengan kebutuhan penelitian. Sebagaimana 

dijelaskan Caernet sebagaimana yang ditulis Darmiyati, data penelitian 

dapat berupa dokumen, foto, dan sebagainya.89 Dalam hal ini dayta 

yang didapatkan peneliti dari data-data dokumentasi yang ada di SMP 

Muhammadiyah Al-Mujahidin yang berhubungan dengan sejarah 

sekolah, dokumen jumlah siswa dari tahun ke tahun, dokumen prestasi 

dan data lainnya yang mendukung.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian diatas yaitu jenis penelitian 

kualitatif maka cara pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik 

yaitu: 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi. Instrumen utama 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan 

alat bantu alat perekam, kamera, pedoman wawancara dan alat-alat lain 

                                                           
88 Sumardi Soerybrata, Metode Penelitian...... h 85 

89Darmiyati Zuchdi. 2003. Seri Metodologi Penelitian, Panduan Penelitian 

Analisis Konten. Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta. Yogyakarta. h 8 
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yang diperlukan. Untuk lebih jelasnya teknik pengumpulan data yang 

dipakai adalah sebagai berikut: 

1) Metode Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang diselidiki. Observasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

cara pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja.90 

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan orang yang 

diamati, maka observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

observasi non partisipan dan observasi partisipan. 

Adapun jenis observasi yang digunakan peneliti adalah 

observasi non partisipan yakni hadir dilokasi penelitian secara 

langsung tetapi tidak ikut berperan pada kegiatan-kegiatan yang 

mereka lakukan. Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan siswa di 

sekolah dan acara pertemuan alumni, kemudian berkeliling sekolah 

mengamati keadaan sekolah. 

2) Metode Wawancara 

Setelah menggunakan metode observasi peneliti selanjutnya 

menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah 

                                                           
90Iqbal Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian. Galia 

Indonesia. Jakarta. h 87 
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“percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewanwancara dan yang diwawancara”.91 

Esterbeg dalam Sugiono menjelaskan bahwa wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.92 

Selanjutnya Sugiono membagi beberapa jenis wawancara 

menjadi: wawancara terstruktur, semistruktur dan wawancara tak 

berstruktur.  

Adapun jeis wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan 

dengan tujuan agar peneliti tidak keluar dari tema yang diteliti. 

Tetapi, dalam penelitian ini peneliti dalam masa wawancara, 

pedoman wawancara tersebut berkembang saat di lapangan. 

3) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis.93 Adapun pengertian metode dokumentasi yaitu 

                                                           
91Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Bandung. h 

146 

92 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan; Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D. Al fabetaBandung. h 137 

93 Suharsismi Arikunto. 1998. Penilaiaan Program Pendidikan. Bina Akara. 

Jakarta. h 158 
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catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.94 

Penggunaan metode ini peneliti maksudkan mencari data 

mengenai dokumen-dokumen, baik dokumen yang berupa gambar 

atau foto, benda-benda, tulisan dan sebagainya. Adapun data yang 

telah diperoleh dari metode dokumentasi antara lain: struktur 

organisasi, daftar jumlah siswa lima tahun terakhir data pendidik 

dan kependidikan, data prestasi, denah sekolah, sertifikat 

akreditasi, foto-foto pendukung dan data-data pendukung lainnya di 

SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 

kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. 

Karena penelitian ini lebih mengutamakan temuan observasi terhadap 

fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti sendiri 

sebagai instrument penelitian (key instrument) pada latar alami penelitian 

secara langsung. Untuk itu, kemampuan pengamatan penelitian untuk 

memahami fokus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan dalam 

rangka menentukan data yang optimal dan kredibel, itulah sebabnya 

kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena-fenomena secara intensif 

ketika berada di setting penelitian merupakan suatu keharusan. 

                                                           
94 Sumardi Soeryabrata. 1998. Metode Penelitian. Raja Grafindo. Jakarta. h 329 
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Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yakni untuk meningkatkan 

intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan 

informasi yang lebih valid dan absah tentang fokus penelitian.95 Untuk 

itulah peneliti diharapkan dapat membangun hubungan yang akrab, lebih 

wajar dan tumbuh kepercayaan untuk maksud yang salah dan merugikan 

orang lain atau lembaga yang diteliti. 

Dalam hal ini peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari dan 

setiap situasi. Tujuannya adalah agar dapat berhubungan langsung dengan 

informan, dapat memahami secara alami kenyataan yang terdapat di lokasi 

penelitian. Agar tidak memberikan kesan diawasi oleh peneliti, maka 

peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informan peneltian secara 

wajar dan menyikapi segala perubahan yang terjadi dilapangan dengan cara 

menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi di lapangan. 

Sehingga keberadaan peneliti bertindak sebagai intrumen karena 

peneliti terjun langsung di lokasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dalam mengadakan observasi atau wawancara dan mengumpulkan arsip-

arsip yang ada di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti 

terjuan lokasi penelitian, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-

pertanyaan dan catatan-catatan lapangan. Seperti halnya bahwa analisis data 

                                                           
95Muhadjir, Neng. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin. 

Yogyakarta. h 46 
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kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan 

berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling 

awal dalam penelitian; selama pembuatan konseptual; fase pertanyaan 

memfokus pada penelitian. Singkat kata, analisis data itu dilakukan dalam 

dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan akhir pengumpulan 

data. Menurut R.C. Bodgan dan S.K. Biklen dalam bukunya M. Djunaidi 

Ghany Analisis data sesungguhnya adalah merupakan suatu: 

 “By data analysis we mean the process of systenatically searching 

and arranging the interview transcipts, feldnotes, and other materiils 

that you accumulate to enable you to come up with findings. Data 

interpretation refers to developing ideas about your findings and 

relating yhem to the literature and to broader concerns and concepts. 

Analysis involves working with the data, organizing them, breaking 

them into manageable units, coding them, synthesizing them, and 

searching for patterns.”96 

 

Maka analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-memilahnya menjadi satu unit yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa 

yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.97 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

                                                           
96M. Djuanaidi Ghany dan Fauzan Almashur. 2013. Metode Penelitian Kualitatif 

Edisi Revisi. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta. h 247 

97 M. Djuanaidi Ghany dan Fauzan Almashur, Metode Penelitian Kualitatif..... h 

247 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, 

menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik atau diverifikasi. 

Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci 

dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu 

perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi 

data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalm mencari kembali 

data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan 

kode kepada aspek-aspek tertentu.98  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemilihan dari data-data 

yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan fokus dan membuang 

data-data yang tidak diperlukan agar mempermudah peneliti dalam 

mengambil kesimpulan akhir. 

b. Display Data atau Penyajian Data 

Yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang 

bersifat naratif, selain itu bisa juga berupa matriks, grafik, networks dan 

chart. Dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak 

                                                           
98 Nasution. 1988. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Tarsito. Bandung. h 

125 
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tenggelam dalam tumpuka data, serta untuk memudahkan peneliti 

dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya.99 Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian 

disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi 

sederhana namun selektif. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Yaitu merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun 

begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan 

yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau 

ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama 

penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan 

untuk diambil sebuah kesimpulan.100 Sejak pengumpulan data peneliti 

berusaha mencari makna atau arti dari simbol-simbol, penjelasan-

penjelasan dan alur sebab akibat. Dan kegiatan ini dibuat simpulan-

simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum kemudian menuju ke 

spesifik dan rinci. 

 

 

                                                           
99 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta, 

Bandung. h 95 

100Nasution. 1990. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Tarsito, Bandung. h 

130 
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d. Keabsahan Data 

Peneliti memilih melakukan pemeriksaan keabsahan data agar 

hasil penelitian dapat dipercaya, maka pengujian untuk menghindari 

penelitian yang akan dilakukan. Pemeriksaan keabsahan data dengan 

tahapan-tahapan: 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti 

sendiri, sehingga sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan di lapangan 

terjadi kecondongan purbasangka (bias). Untuk menghindari hal 

tersebut, maka data diperoleh perlu di uji kredibilitasnya (derajat 

kepercayaan).101 

Lincoln dan Guba menyatakan bahwa untuk memperoleh data 

yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui: 1). 

Kredibilitas; 2). Transferabilitas; 3). Dependebilitas; 4). 

Konfirmabilitas.102 

Pengecekan data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik triangulasi. Traingulasi adalah cara 

pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data 

sebagai pembanding terhadap data, misalnya konsultasi dengan kepala 

sekolah, wakil kepal sekolah, karyawan dan siswa. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Peneliti daalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, 

                                                           
101 Lincoln, Y.S. And. E. G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: 

Sage Publications. h 289 

102 Lincoln, Y.S. And. E. G. Guba. Naturalistic Inquiry..... h 331 
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yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif.103 Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

oengumpulan data yang berbeda-beda untk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak.104 

Triangulasi teknik/metode berarti untuk mendapatkan data dari 

informan yang sama dengan teknik/metode yang berbeda. Seperti 

peneliti mendapat informasi dari kepala sekolah, maka untuk 

mengetahui keabsahan peneliti melakukan observasi dan melihat 

dokumentasi. 

Sedangkan, triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.105 Seperti 

peneliti memperoleh data hasil wawancara dari kepala sekolah, maka 

untuk mengetahui keabsahannya peneliti melakukan triangulasi sumber 

dengan mewawancarai para wakil kepala sekolah. 

Dalam hal triangulasi, Susun Stainback dalam bukunya Sugiyono 

menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari 

                                                           
103 Lexy J. Moleong, Metodologi..... h 330 

104 Sugiyono. Metode..... h 241 

105 Sugiyono. Metode..... h 241 
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kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.106 

  

                                                           
106 Sugiyono. Metode..... h 241 

 


