
BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan

kualitatif selanjumya Nana Sudjana dan Ibrahim (1989 : 64) mengemukakan bahwa

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suam gejala

atau peristiwa dan kejadian yang telah terjadi saat sekarang, di mana peneliti

berusaha memotiet peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk

kemudian ia tuangkanatau digambarkan sebagaimana adanya.

Kemudian Faisal, (1990 : 45) mengemukakan bahwa didalam penelitian

kualitatif terjadi proses yang berbentuk suam siklus, dimana dalam proses yang

berbentuk siklus tersebut, dapat diidentifikasikan adanya tiga tahapan yang

berlangsung secara berulang-ulang, yakni tahap (1) eksplorasi yang meluas dan

menyeluruh, dan biasanya masih bergerak pada taraf permukaan, (2) eksplorasi

secara terfokus atau terseleksi guna untuk mencapai tingkat kedalaman dan

keterincian tertentu, (3) pengecekan atau konfirmasi suam hasil atau temuan

penelitian.

Adapun sifat analitik dari penelitian ini adalah merupakan langkah lanjutan

dari deskripsi gajala dan peristiwa. Setelah didapat gambaran yang jelas dan lengkap

tentang aspek-aspek yang diteliti maka selajutnya dilakukan analisis secara

mandalam. Dan analisis dilakukan berdasarkan suam kajian teori.

Tujuan pokok pada penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis

efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar di
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Kota Madya Pekanbaru Propinsi Riau. Dengan kata lain untuk memahami efektivitas

dan efisiensi pengawasan pelaksanaan penyetaraan tersebut, secara konteksmal yang

dilihat secara sistem mulai dari input, proses, dan output. Karena sekolah merupakan

suam sistem sosial yang terbuka, sehingga efektivitas dan efisiensinya merupakan

fenomena yang bersifat totalitas, maka untuk im dalam penelitian ini digunakan

pendekatan kualitatif.

Nasution (1988) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya

adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka,

berusaha mema-hami dan menafsirkan pikiran mereka tentang dunia mereka.

Selanjutnya Bogdan dan Biklen (1982) mengatakan pendekatan kualitatif berusaha

memahami dan menafsirkan makna suam peristiwa interaksi prilaku manusia dalam

suam simasi tertentu menurut persepsi sendiri.

Didalampenelitian kualitatifini dapat dibedakan dari penelitiannon kualitatifdilihat

dari segi karakteristik yang dimilikinya yaim:

1) Penelitian kualitatif mempunyai latar alami sebagai sumber data langsung.
2) Manusia sebagai alat atau instrumen penelitian.
3) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik.
4) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada hasil semata.
5) Dalam penelitian kualitatif, peneliti cenderung menganalisa datanya secara

induktif.

6) Penelitian kualitatif mengutamakan makna (Lihat dalam buku, Bogdan dan
Biklen, 1982: 27-30; dan Buku Nasution, 1988 : 9-12; Sudjana dan Ibrahim,
1989:197-200; Moleong, 1990 : 4-8).

Adapun karakteristik-karakteristik di atas akan mempertimbangkan dalam

penelitian ini. Jadi berdasarkan karakteristik yang pertama, berarti dalam penelitian

ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi

dari sumber data tanpa melakukan intervensi. Justru im dalam hal ini peneliti
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langsung pergi kesekolah dimana tempat pelaksanaannya yang dijadikan obyek

penelitian, kemudian mengadakan pengamatan, pembicaraan non formal,

pembicaraan formal dengan kepala sekalah (UPBJJ) dan pengawas, Ka Dinas P&K

Kota Madya Pekanbaru serta para guru. Dengan mjuan untuk memperoleh dan lebih

memahami data dan informasi yang diperoleh secara konteksmal, dan Licon dan

Guba dalam buku karangan Moleong (1990 : 4) mengemukakan dan memandang

kegiatan ini perluatas dasarasumsibahwa:

(1) Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena hubungan
penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks, unmk
keperluan pemahaman.

(2) Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suam penemuan
mempunyai arti bagi konteks lainnya yang berarti bahwa satu fenomena harus
diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.

(3) Sebagian struktur nilai konteksmal bersifat diterminatif terhadap apa yang akan
dicari.

Maka dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang

fenomena pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar di Kota Madya Pekanbaru

sebagaimana adanya. Berkenaan dengan karakteristik di atas, maka karakte-ristik

yang kedua adalah bahwa pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan langsung

oleh peneliti. Oleh karena im peneliti merupakan alat pengumpul data yang utama,

dasar pemikiran ini disebabkan oleh karena manusia dapat mengadakan penyesuaian

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan, dan hanya manusia yang dapat

berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan yang mampu memahami

kaitan kenyataan-kenyatan di lapangan.

Di samping im juga hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat

menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu, sehingga apabila terjadi
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hal demikian ia pasti dapat menyadarinya dan berusaha mengatasinya. Karena

menusia mempunyai atau memiliki senjata dalam artian "dapat memumskan" yang

secara luwes dapat digunakannya. Ia senantiasa dapat menilai keadaan dan dapat

mengambil keputusan (Moleong, 1990 : 5-19). Dengan kelebihan-kelebihan tersebut,

dalam pengumpulan data dan informasi manusia dapat memperhalus pertanyaan-

pertanyaan untuk memperoleh data secara rinci dan mendalam sesuai dengan mjuan

yang ingin dicapai (Nasution, 1988 : 54-55).

Adapun karakteristik selanjumya dalam penelitian kualitatif adalah lebih

bersifat deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh seperti hasil pengamatan,

hasilwawancara, dan hasil pemotretan (decumentar), cuplikan tertulis dari dokumen

lebih banyak berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk bilangan statistik.

Pada hasil analisisnya lebih banyak berupa gambaran mengenai simasi yang diteliti

dalam bentuk uraian naratif (Sudjana, 1989 : 148). Dengan demikian laporan

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian

laporan tersebut (Moleong, 1990 : 6). Maka dalam hal ini hakekat pemaparan pada

umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu

fenomena im yang terjadi dalam konteks lingkungannya.

Karakteristik yang keempat yaim, lebih menekankan pada proses dari pada

hasil semata, maka dalam penelitian kualitatifdata dan informasi yang dikumpulkan

lebih terfokus kepada kegiatan-kegiatan yangdilakukan, bahkan bukan dari hasil im

semata. Jadi dalam hal ini disebabkan karena hubungan bagian-bagian yang diteliti

akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (lihatdalam buku Moleong, 1990

: 7). Maka dalam penelitian ini akan ditekankan pada proses atau kegiatan-kegiatan

pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar yang dilakukan oleh kepala sekolah
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dalam hal ini adalah kepala UPBJJ.

Persepektif selanjumya dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih cenderung

menggambarkan analisis datanya secara induktif, dalam hal ini penelitian kualitatif

tidak mencari data atau bukti-bukti untuk membuktikan atau menolak hipotesis yang

dibuat sebelumnya, akantetapi seorang peneliti akan terjun ke lapangan justruunmk

mempelajari suam proses atau masalah yang menjadi fokus penelitiannya secara

alamiah, kemudian mencatat, menganalisanya, dan melaporkan serta menarik suatu

kesimpulan-kesimpulan dari pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar di Kota

Madya Pekanbaru, serta bagaimana mekanismenya sistem pemantauan dan

pengawasan dalam rangka untuk mempertinggi produkitvitas dan kualitas pada

lembaga pendidikan tersebut.

Selanjumya datadan informasi yang diperlukan guna membuat deskripsi dan

analisis didapatkan dari responden, yaim Kepala Sekolah (UPBJJ), guru-guru dan

instansi yang terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Pekanbaru

serta Dikdasmen dari Kanwil Pekanbaru, dan juga dari dokumentasi-dokumentasi

yang diperoleh.

Menurut Lofland dan dalam buku karangan Moleong (1990 : 112) sumber

data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan serta

dokumen-dokumen lainnya adalah merupakan sumber data tambahan, tetapi jelas

sumber itu tidak bisa diabaikan. Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah

kata-kata dan tindakan-tindakan orang yang diamati dan diwawancarai, dan sumber-

sumber tertulisdari dokumen, serta keadaan yang diamati. Jadi berdasarkan data dan

informasi tersebut, peneliti ingin menggambarkan keadaan yang sebenamnya di

lapangan tentang profil efektivitas dan efisiensi pelasanaan penyetaraan guru sekolah
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dasardi KodyaPekanbaru yangdijadikan obyek penelitian.

B. Obyek Penelitian/Sumber Data Penelitian

Sehubungan dengan sumber data penelitian kualitatif, Judith P.Goetz dan

Margaret D. LeComte (1981:54-55) menyatakan: "the content of theories determines

which elemen-elemen, objects, or people in the empirical world contitute the

researcher's populations or data sources". Jelaslah di sini bahwa elemen-elemen

mana, obyek mana, atau siapa yang merupakan data atau populasi, tergantung pada

isi teori atau konsep yang digunakan.

Dalam hal ini yang dijadikan obyek penelitian/sumber data penelitian adalah

kepala sekolah (UPBJJ), Dikdasgu serta pengawas, dan Ka Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kodya Pekanbaru. Sesuai dengan fokus masalah yang menekankan pada

mekanisme sistem pengawasan pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar Kodya

Pekanbaru, termasuk juga sumber data penelitian adalah seluruh personil yang

terkait langsung dengan pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar tersebut.

Dengan demikian sumber data penelitian ini terdiri dari semua personil yang

memberi informasi demi untuk kelengkapan data yang akan diperlukan, di samping

itu unmk melihat efektivitas sistem pengawasan pelaksanaan penyetaraan guru

sekolah dasar Kodya Pekanbaru juga ditinjau dari unit organisasi yang meman-

faatkan data informasi dalam instansi tersebut.

Adapun penarikan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua

tahap, yaim: 1) penarikan sumber data unmk personil yang teriibat dalam

pelaksanaan penyetaraan tersebut, 2) penarikan sumber data untuk bagian dalam

instansi vertikal.
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Penentuan sumber data dilakakukan secara purposif, dimana penentuan

sumber data disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, jumlah sumber data tidak

dibatasi sedemikian rupa tetapi tergantung pada pertimbangan kelengkapan pada

data dan informasi yang dikumpulkan.

Penarikan sumber data untuk personil yang teriibat langsung dalam

pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar Kodya Pekanbaru dilakukan dengan

teknik "bola salju" atau snowball sampling technique (Bogdan & Biklen, 1982;

dalam buku karangan Moleong, 1990). Dengan penggunaan teknik ini, peneliti dapat

mengumpulkan data dan informasi secara lebih efektif, terarah dalam mencapai

mjuan. Informasi yang diperoleh dari informasi pertama akan dapat dibandingkan

dengan informasi dari informasi berikutnya, di samping im dimungkinkan perolehan

informasi yang bersifat melengkapi informasi sebelumnya.

Penentuan informan pertama dilakukan oleh penanggung jawab secara

operasional dalam pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar Kodya Pekanbaru,

informan kedua ditetukan oleh informan pertama dan seterusnya. Proses

pengumpulan data dan informasi ini tidak berhenti pada informasi terakhir, tetapi

untuk konfirmasi data dan informasi, peneliti menghubungi kembali informan-

informan sebelumnya. Sumberdata dipandang cukup dan memadai apabila data dan

informasi yang dikumpulkan telah cukup dan memadai sesuai dengan yang

dikehendaki.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapunteknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

observasi, study dokumenter, dan wawancara. Ketiga teknik tersebut dipergunakan
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untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang, dan saling

melengkapi tentang efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan penyetaraan

guru sekolah dasar Kodya pekanbaru. Sedangkan instrumen yang digunakan sesuai

dengan karakteristik penelitian kualitatif yaim peneliti sendiri. Namun oleh karena

keterbatasan peneliti untuk dapat mengingat semua data dan informasi yang

dilakukan, baik dalam bentuk jumlah, maupun dari segi waktu, maka peneliti

menggunakan instrumen pembantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi

yang dilengkapi dengan buku catatan, tape recorder dan kamera, dengan ini

diharapkan data dan informasi dapat direkam selengkap mungkin. karena menurut

pendapat Bogdan & Biklien (1982 : 73-74), dimana keberhasilan penelitian

naturalistik sangat tergantung pada ketelitian catatan lapangan (field notes) yang

dapat dibuat oleh peneliti.

D. Pelaksanaan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

tahap orientasi, tahap eksplorasi, dantahapmembercheck.

1. Tahap Orientasi

Pada tahap orientasi dalam penelitian kualitatif bertujuan unmk memperoleh

gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang hendak diteliti. Untuk

kegiatan ini dimulai dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan

atau fokus penelitian. Dalam hal inidilakukan pada tahap orientasi sebagai berikut:

a. Menyusunrancanganpenelitian.

b. Memilih lapangan penelitian.

c. Mengurus perizinan, dalam pengurusan perizinan ini dimulai dengan mengajukan
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permohonan surat pengantar kepada Direktur PPS IKIP Bandung dan selanjumya

dari PPS IKIP Bandung diteruskan kepada Rektor IKIP Bandung unmk

permohonan izin penelitian dari Direktorat Sospol Tingkat I Jawa Barat.

Selanjumya dari Direktorat Sospol Tingkat Jawa Barat diteruskan ke Direktorat

Sospol Tingkat I Riau Surat izin penelitian yang diperoleh dari Direktorat Sospol

Tingkat I Riau ini diteruskan ke Kanwil Provinsi Riau dan ke Pemerintahan

Daerah Tingakt II Kota Madya Pekanbaru, khususnya Kantor Sosial Politik, dari

sini terus ke Kantor Departemen Pendidikan Kodya Pekanbaru, dan dari

Departemen Pendidikan Kodya Pekanbaru diteruskan surat izin penelitian ini ke

sekolah sebagai penyelenggaraan penyetaraan guru sekolah dasar (UPBJJ) dan

disinilah obyek penelitian tersebut.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan dalam hal penjajakan dan penilaian

lapangan, akan berlangsung dengan baik apabila peneliti telah membaca terlebih

dahulu situasi dan kondisi baik dari segi kepustakaan maupun melalui orang

"dalam" tentang keadaan yang terjadi sebenarnya ditempat lokasi penelitian yang

dilakukan. Pengenalan dan penjajakan lapangan diteruskan sehingga peneliti

menjadi sebagai anggota kelompok masyarakat yang diteliti. Adapun hal-hal yang

perlu diketahui saat-saat studi lapangan ini adalah: Simasi dan kondisi lapangan

yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pemantauan dan pengawasan

pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar di Kota Madya Daerah Tingkat II

Pekanbaru.

e. Memilih dan menggunakan informan. Imforman adalah orang yang dimanfatkan

unmk memberi informasi tentang simasi dan kondisi latar penelitian. Ia

berkewajiban secara baik dan sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya
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bersifat informal. Ia dapat memberikan pandangan dari segi orang "dalam"

tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar

penelitian setempat. Adapun persyaratan informan ialah: jujur, taat pada janji,

patuh pada peraturan, suka bicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok

yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu

tentang suam hal atau peristiwa yang terjadi. Informan bagi peneliti berguna agar

dalam waktu yang relatif singkat banyak informan yang terjangkau, ia sebagai

internal sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar

pikiran, atau membandingkan suam kejadian yang ditemukan dari hal lain atau

subyek lain (Bogdan & Biklien, 1982 : 63).

f. Menyiapkan periengkapan penelitian. Jauh-jauh hari sebelum turun ke lapangan

hendaknya telah dipersiapkan alat-alat dan periengkapan yang diperlukan dalam

kancah penelitian, diantaranya adalah: pedoman wawancara dan observasi, tape

recorder, serta tustel dan termasuk juga dalam hal ini adalah biaya penelitian.

g. Memperhatikan etika penelitian. Seluruh metode penelitian pada dasarnya

menyangkut hubungan peneliti dengan orang atau subyek penelitian. Oleh karena

im dalam penelitian ini diusahakan mengetahui kebiasaan, tabu dan sebagainya

yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok subyek penelitian. Persoalanetika

akan timbul apabila peneliti tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan

kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Sehubungan dengan hal ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Memberitahu secara jujur dan terbuka maksud dan mjuan kedatangan, 2)

Menghargai orang-orang yang diteliti sama derajatnya dengan peneliti, 3)

Menghargai, dan menghormati semua peraturan, norma, nilai, dan kebiasaan-
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kebiasaan yang berlaku di latar penelitian, 4) Memegang dan menjaga kerahasiaan

segala sesuam yang berkenaan dengan informasi yang diberikan subyek, 5) Menulis

segala kejadian, peristiwa dan Iain-lain secara jujur, benar, dan tidak menambah

serta memberi bumbu, dan menyatakan sesuam sesuai dengan keadaan yang aslinya

(secara alamiah).

2. Tahap Eksplorasi

Pada waktu penelitian sudah dimulai dan pada tahap eksplorasi ini, yaitu saat

mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan mjuan penelitianyang telah ditetapkan.

Tahap ini dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari Direktorat Sospol Provinsi

Daerah Tingkat I Riau dan jajarannya, serta pimpinan istansi yang terkait. Adapun

pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui: (1) Wawancara, (2) Observasi,

dan (3) Studi Dokumentasi.

Selanjutnya pada tahap eksplorasi atau yang sering disebut dengan tahap

pekerjaan lapangan ini, diharapkan peneliti hendaknya berupaya untuk memahami

beberapa hal padatahap eksplorasi atau tahap pekerjaan lapangan ini, yaitu:

a. Pemahaman latar penelitian dan persiapan diri.

Dalam hal selektif yakni dapat membedakan mana informasi yang diperlukan

dan berusaha menghindari sesuam yang dapat mempengaruhi data disini. Tugas

peneliti mengumpulkan data dan informasi yang relevan sebanyak mungkin dari

sudut pandang subyek tanpa mempengaruhi mereka. Dan peneliti senantiasa

berpegang padamjuan masalah sertajadwal yangtelah disusun sebelumnya.

b. Tata cara memasuki lapangan. Diharapkan peneliti melakukan:

1) Keakraban hubungan,

2) Mengetahui etika di daerah latar penelitian,
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3) Tetap me nyadari peran diri peneliti sebagai peneliti dalam memasuki

lapangan.

c. Peran serta dalam pengumpulan data.

Peneliti berusaha memperhitungkan batasan waktu, tenaga, serta biaya dalam

hal berperan serta mencatat semua data, atau merekamnya dengan tape recorder.

Oleh kerana im dalam mencatat digunakan kata-kata kunci, dan singkatan untuk

efisiensi dan setelah pulang dari lapangan agar dapat lebih disempurnakanlagi.

3. Tahap Member Check

Pada tahap member check yang dimaksudkan ialah untuk mengecek

kebenaran dari data atau informasi yang didapat atau yang telah dikumpulkan, agar

hasil penelitian lebih dapat dipercaya, maka pengecekandata dan informasi ini harus

dilakukan dalam beberapa hal yaim:

(1) Mengkomfirmasikan kembali hasil wawancara,

(2) Memintakoreksi hasil yangdicatat dari observasi kepada nara sumber,

(3) Memintapendapatkepada para respondenatau nara sumber lain yang kompeten,

serta dokumen-dokumen tertulis.

Diantaranya mengkomfirmasikan data yang diperoleh dari kepala sekalah (UPBJJ),

pengawas serta instansi yang terkait, yang berupa dokumen-dokumen seperti

laporan-laporan semesteran, laporan awal tahun dan akhir tahun dan Iain-lain

sebagainya.

E. Prosedur Analisa Data

Dalam buku karangan Nasution (1992 : 126) mengungkapkan bahwa analisa

data ditafsirkan, dalam menyusun data berarti menggolongkannya dalam data, thema
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atau kategori. Tanpa kategori atau klasifikasi akan terjadi chaos. Maksudnya tafsiran

atau interpetasi memberikan makna pada analisis, serta menjelaskan pola atau

kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep interpretasi yang

menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, dalam hal ini bukan kebenaran.

Kebenaran hasil penelitian dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai simasi lain.

Generalisasi lebih bersifat hipotesis kerja yang senantiasa harus diuji lagi

kebenarannya dalam situasi lain.

Sedangakan analisis sangat memerlukan daya kreatif dan kemampuan

intelektual yang tinggi. Adapun yang dianalisis adalah data yang diperoleh peneliti

agar diketahui maknanya. Sedangkan interpretasi harus melebihi deskripsi, dan

peneliti harus berani berfikir pada taraf yang melampaui deskripsi, pada interpretasi

harus didukung oleh argumentasi yang lebih kuat dan akurat.

Jadi interpretasi berarti menyusun dan merakit unsur-unsur yang ada dengan

cara yang baru, serta merumuskan hubungan yang baru dengan yang lama, juga

mengadakan proyeksi dari apa yang ada. Dalam penelitian kualitatif biasanya banyak

dilakukan dengan cara konvergen, yang kreatif dan mengundang resiko serta

spekulasi. Interpretasi juga dapat dilakukan sepanjang penelitian dengan mencoba

memahami data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah analisa data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yang dimaksud dengan reduksi data adalah mencatat atau mengetik kembali

dalam bentuk uraian atau laporan yang lebih terperinci. Adapun reduksi data sangat

membanm dalam mengnalisis data sejak awal penelitian dilakukan, laporan-laporan

yang direduksi dirangkum dan dipilih pada hal-hal yang pokok, serta difokuskan
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pada hal-hal yang penting, serta memberikan suam susunan yang lebih sistematis

supaya mudah dikendalikan. Adapun data yang direduksi tadi harus memberikan

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, dan juga mempermudah

peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila ingin diperlukan.

2. Data Display (Mempertunjukkan Data)

Pada data display adalah merupakan suam upaya untuk melihat gambaran

secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu dalam data penelitian, maka

dari im untuk penulis membuat matriks, dan grafiks, maka dengan demikian peneliti

akan berusaha agar dapat menguasi data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data.

Maka dalam membuat display ini juga merupakan suam analisis.

3. Verification.

Pada verifikasi ini adalah merupakan suam upaya untuk mencari makna data

yang dikumpulkan. Maka oleh karena im peneliti mencari pola, thema, hubungan,

persamaan, sertahal-hal yangseringtimbul atau terjadi, yang menimbulkan hipotesis

baru dan sebagainya. Dalamhal ini memang penelitian pertama akan lebih kabur dan

kesimpulan lebih bersifat tentatif, akan tetapi setelah data bertambah dan analisis

dilakukan secara terus menerus, maka kesimpulan dari makna data akan lebih

"grounded'. Selanjumya untuk memantapkan kesimpulan tersebut agar lebih

grounded maka ferifikasi sangat perlu dilakukan selama pelaksanaan penelitian dan

selama analisis data.

Unmk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan kriteria-

kriteria efektivitas dan efisiensi tertentu yang telah dipilih sebagai kerangka dasar

serta pedoman dalam melaksanakan suam analisis.
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F. Keabsahan Hasil Penelitian.

Dalam buku karangan Lincoin dan Guba (1981), dan buku karangan Nasution

(1988 : 114-124), serta dalam buku kara ngan Muhadjir (1990 : 150-159), adapun

kriteria-kriteria keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Kredibilitas (validitas internal)

2. Trasferabilitas (validitas eksternal)

3. Dependabilitas (reliabilitas)

4. Confirmabilitas (obyektivitas)

Maka dalam penelitian ini penulis berusaha supaya hasil dalam penelitian

dapat memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria yangdikemukan di atas im.

1. Kredibilitas (validitas internal)

Kredibilitas dari hasil-hasil penemuan akan menunjukkan sebarapa jauh

kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Maka derajat kepercayaan (credibility)

menggantikan konsep validitas internal pada penelitian non kualitatif. Adapun

kredibilitas dalam penelitian menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan

konsep yang ada pada responden. Dalam hal ini untuk mencapai kredibilitas yang

diharapkan dapat dilakukan dengan 4 aspek yakni: (a) Triangulasi, yaim proses

mencek kebenaran data yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan data

yangdiperoleh dari sumber lain tentanghal yangsama, pada berbagai fase penelitian

lapangan pada waktu yang berlainan, dengan menggunakan metode yang berlainan

(Nasution, 1988 : 115). (b) Peer debriefing, atau pembicaraan dengan kolega yaim

kegiatan unmk membahas dan membicarakan hasil penelitian di lapangan dengan

teman atau kolega, dengan mjuan untuk memperoleh pandann-pandangan yang

netral dan obyektif, serta memberi masukan-masukan agar memberi berupa kritik
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yang baik atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dapat meningkatkan tingkat

kepercayaan dari hasil penelitian. (c) Penggunaan bahan referensi, penggunaan

bahan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hasil rekaman

tape recorder dan camera foto. (d) Mengadakan member chek, adapun kegiatan

member chek dilakukan dengan mengkomfirmasikan hasil penelitian baik yang

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi dengan

responden untuk dinilai kesesuaian dan kebenarannya dengan informasi yang telah

diberikannya.

2. Transferabilitas

Pada tingkat transferabilitas atau keteralihan, yaim sampai sejauhmana hasil

penelitian dapat diaplikasikan atau dipergunakan dalam simasi lain, dalam hal ini

diserahkan pada pembaca atau pemakai. Oleh karena im untuk melakukan

pengalihan tersebut seorang peneliti hendakanya mencari dan mengumpulkan

kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dalam hal ini peneliti

bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif untuk membuat keputusan

tentang pengalihan tersebut. Maka unmk im peneliti harus mangadakan verifikasi

dari hasil-hasil penelitian. Sehubungan dengan ini dapat juga dikemukakan:

Bagi peneliti naturalistik transferability bergantung pada sipemakai, yakni
hingga manakah hasil penelitian itu dapatmereka gunakan dalam konteks dan simasi
tertentu. Peneliti sendiri tidak dapat menjamin "validitas eksternal" ini. Ia hanya
melihat transfer-ability sebagai suam kemungkinan. Ia telah memberikan deskripsi
yang terinci bagaimana ia mencapai hasil penelitiannya im. Apakah hasil
penelitiannya itu dapat diterapkan, diserahkan kepada pembaca dan pemakai. Bila
pemakai melihat ada dalam penelitian im yang sarasi bagi simasi yang dihadapinya
maka disitu tampak adanya transfer, walaupun dapat diduga bahwa tidak ada dua
simasi yang sama sehingga masih perlu penyesuaian menurut keadaan masing-
masing (Nasution, 1988 : 118-119).
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Justru oleh karena im sebagaimana yang telah dikemukan dalam Bab I bahwa

mjuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dan

efsiensi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar di

Kota Madya Pekanbaru, maka transferabilitas dari hasil penelitian ini adalah suam

kemungkinan dapat diterapkan dari temuan tentang efektivitas dan efisiensi

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyetaraan guru sekolah dasar yang

dijadikan obyek penelitian di atas pada situasi lain dengan mengadakan penyesuaian

tanpa mengabaikan asumsi-asumsi yang lebih mendasar.

3. Dependabilitas.

Pada dependabilitas atau ketergantungan yaim, melihat seberapa jauh hasil

penelitianbergantung pada kehandalan. Maka dalam penelitiannon kualitatif disebut

dengan reabiliti yaim hasil pengulangan sama dengan kondisi dan esensi yang sama.

Namun dengan demikian konsep dependability lebih luas kerena meninjau dari segi

kekonsistenitas dalam pengumpulan data, justru im dalam pembentukan dan

penggunaan konsep-konsep dalam membuat tafsiran dan mengambil kesimpulan

(Nasution, 1988 : 151).

Dependabilitas ini dapat diusahakan dengan melakukan dalam kata lain

"audit trail" yaim dengan mempelajari laporan-laporan lapangan, dan laporan-

laporan selanjumya, sampai laporan penelitian im selesai, unmk mengetahui

kekonsistenitaspeneliti dalam berbagai aspek penelitian.

4. Komfirmabilitas.

Dalam masalah komfirmabilitas atau keobyektivitasannya, yaim sejauh mana

hasil penelitian dapat dibuktikan keberadaannya atau kebenarannya, dan sejauh

mana hasil penelitian sesuai dan cocok dengan data yang ada atau yang telah
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dikumpulkan, serta sejauh mana kebulatan hasil penelitian tanpa mengandung unsur-

unsur yang bertentanganatau berlawanan dengan yang sebenarnya.

Maka dependabilitas ini juga dapat diusahakan dengan melakukan apa yang

disebut dengan "audit trail", akan tetapi penekanannya mengacu kepada hasil,

sedangkan kriteria-kriteria dari dependabilitas im penekanannya pada proses bukan

semata-mata pada hasil saja. Adapun prosesnya konfirmabilitas dilakukan antara

lain:

a. Mencatat selengkap mungkin hasil wawancara, observasi mau pun studi

dokumenter sebagai data mentah untuk kepentingan analisa selanjumya.

b. Menyusun hasil analisa dengan cara menyeleksi data mentah di atas, kemudian

merangkum atau menyusunnya kembali ke dalam bentuk deskripsi yang lebih

otomatis.

c. Membuat penapsiranatau kesimpulan sebagai sintesa data.

d. Melaporkan seluruh proses penelitian, dari sejak pra-survey dan menyusun disain

sampai pengolahandata sebagaimana semestinya.

 



 




