
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dolom bob ini berturut-turut dijelaskan: A. Prosedur dan

Pendekatan Penelitian; B. Sumber Data Penelitian; C. Subjek

Penelitian; D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian; E.

Teknik-teknik Analisis Data; F. Pemeriksaan Keabsahan

Data Penelitian; dan G. Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian.

A. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk

meneliti proses, bukan hasil atau produk. Dolom koitan ini,

penelitian tentang implementasi Kurikulum SMK 1994, khusus

nya bentuk proses pembelajaran agrobisnis di dalam kelas,

lebih tepat jika menggunakan pendekatan penelitian kuali

tatif. Untuk mengetahui kondisi yang objektif dan mendalam

tentang implementasi kurikulum mata pelajaran agrobisnis

sebagai fokus penelitian, moka dipandang lebih tepat jika

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini

sesuai dengon pendapat Bogdan dan Biklen (1992: 31) bahwa:

Qualitative researchers are concerned with process rather

than simply with outcomes or product. Proses di sini adalah

KBM Agribisnis di SMK tempat penelitian. Proses dalam hal

ini merupakan bentuk kegiatan belajar-mengajar (KBM) agri

bisnis yang melibatkon siswa dan guru di SMK Pertanian di

mana penelitian ini dilakukan.
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Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, peneliti

ingin memperoleh pemahaman bagaimana KBM Agribisnis dilak

sanakan atau diimplementasikan di dalam kelas. Aspek-aspek

yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah pemahaman

guru mengenai kurikulum SMK Pertanian dan implementasinya

dalam KBM di kelas sesuai dengan program pengajorannya,

mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya di dalam kelas.

Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui sumber-sumber

dan strategi-strategi yang paling mempengaruhi keberhasilan

pembelajaran di dalam kelas, dan bagaimana hasil yang

diharapkan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan guru

di dalam kelas. Karena penekanan kajian penelitian ini pada

proses, maka dalam analisis dan pembahasannya pun akan di-

tekankan juga pada proses tanpa mengabaikan hubungan atau

kaitannya dengan aspek-aspek konteks, masukan, dan hasil

seperti dalam kajian aspek-aspek model evaluasi CIPP.

Penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai

metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impre-

sionistik (Sudjana dan Ibrahim, 1989: 195). Karena metode

penelitian kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan

teori dari data penelitian (grounded theory), bukan dari

hasil pengujian hipotesis seperti dolom metode penelitian

kuantitatif, maka teori yang dihasilkan penelitian kuali

tatif menjadi bersifat generating theory. Lebih jauh dite-

gaskan bahwa ketepatan interpretasi bergantung kepada keta-

jaman analisis, objektivitas, sistematik dan sistemik. Pen

dekatan penelitian ini disebut juga naturalistik, karena
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situasi lapangan penelitian bersifat natural, alamiah, apa

adanya, tidak dimanipulasi (Nasution, 1992: 18). Pengumpul

an data dalam penelitian kualitatif hendaknya dilakukan

sendiri oleh peneliti dan mendatangi sumbernya secara lang

sung (Bogdan dan Biklen, 1982: 27).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendolam, holis-

tik, lebih mengutamakan makna (verstehen), dan memandang

hasil penelitian sebagai spekulatif (Nasution, 1992: 7)

terhadap implementasi kurikulum mata pelajaran Agribisnis

yang lebih menekankan pada proses, bukan pada hasil, lebih

tepat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena

hakekat fenomena menurut penelitian kualitatif adalah

totalitas atau sifat keseluruhan (gestalt), maka pendekatan

ini mencoba mengungkapkan kenyataan lapangan secara alamiah

(dalam hal ini, SMKN 2 Subang), dengan demikian dapat

diharapkan bahwa permasalahan penelitian dapat dipahami

secara mendalam (Moleong, 1996: 4). Mengingat Interpretasi

data dalam penelitian ini harus disusun secara menyeluruh

dan sistematis, maka sifat data yang dikumpulkan menjadi

bersifat deskriptif-analitik (Nasution, 1992: 13).

Dalam kaitannya dengon pendekatan penelitian kualita

tif/naturalistik yong dipilih untuk penelitian ini, maka

peneliti dapat mengharapkan akan lebih leluasa memahami

konteks sosial dimana berlangsung proses pembelajaran guna

memperoleh data yang sebenarnya tanpa ada manipulasi. Sela

in itu, melalui aplikasi penelitTon kualitatif, peneliti

ingin dapat mengungkapkan perilaku orang, gagasan dan
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pikirannya dalam proses yang berlangsung, sebab penelitian

kualitatif pada hakekotnyo juga merupakan pengomatan kepada

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka

dan berusaha memahami bahasa mereka dan menafsirkannya se

suai dengan dunia sekitarnya (Nasution, 1992: 5). Hal ini

sesuai dengan pemyataan Bogdan dan Biklen (1992: 49) ten

tang tujuan penelitian kualitatif, yaitu: "Untuk memahami

lebih baik perilaku dan pengalaman manusia." Hal ini juga

sesuai dengan pandangan Lincoln dan Guba (1985: 3) bahwa

dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak boleh memanipu-

lasi bagian yang diteliti dan peneliti tidak boleh bersikap

apriori pada hasil penelitian. Penelitian naturalistik

adalah penelitian yang dilakukan secara alamiah.

Beberapa literatur menyebutkan ciri-ciri penelitian

kualitatif/naturalistik, antara lain, sumber data adalah

situasi yang wajar atau natural setting, peneliti sebagai

instrumen penelitian, sangat deskriptif, mementingkan pro

ses, mengutamakan data langsung (first hand), triangulasi

(data/informasi dari satu sumber harus dicek kebenarannya

dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain), memen

tingkan perspektif emic (mementingkan pandangan responden),

sampling purposif, audit-trail (apakah laporan penelitian

sesuai dengan data yang dikumpulkan), patisipasi tanpa

mengganggu, analisis dilakukan sejak awal penelitian dan

selanjutnya selama melakukan penelitian dan disain peneli

tian tampil dalam proses penelitian (bersifat emergent,

evolving, dan developing).
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B. Sumber Data dan Unit-unit Analisis Penelitian

Informasi dalam bentuk lisan dan tulisan dolom penelitian

kualitatif berturut-turut merupakan data primer dan sekun-

der. Data primer yang dikumpulkon mencokup persepsi don pe

mahaman guru serta deskipsi lainnya yang berkaitan dengan

fokus penelitian, yaitu implementasi kurikulum SMK 1994

program pembelajaran agrobisnis di dalam kelas. Data sekun-

der meliputi data jumloh guru dan kualifikasinya dan berkas

kertas kerja yang mendukung pelaksanaan tugasnya dalam

mengimplementasikan kurikulum atou program pengajaran agro

bisnis sesuai tuntutan Kurikulum SMK 1994.

Sesuoi dengan bentuk-bentuk data yang dikumpulkon

dalam penelitian ini, maka sumber-sumber data penelitian

ini meliputi manusia, benda, dan peristiwa. Manusia dalam

penelitian kualitatif merupakan sumber data yang berstatus

sebagai responden dan informan mengenai fenomena atau ma

salah yang menjadi fokus penelitian. Benda merupakan bukti

fisik yang berhubungan dengan fokus penelitian, sedangkan

peristiwa merupakan informasi yang menunjukkan kondisi yang

berhubungan langsung dengan implementasi kurikulum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dinya

takan bahwa unit-unit analisis data dalam penelitian ini

adalah: (1) pemahaman guru tentang kurikulum SMK Pertanian;

(2) pelaksanaan atau implementasi kurikulum dalam bentuk

KBM di dalam kelas; (3) strategi guru mengatasi faktor-

faktor penghambat atau kendala pembelajaran di dalam kelas;

dan (4) penilaian guru pada hasil pembelajaran di kelas.

Sumber data utama untuk unit analisis (1) adalah guru

dan sumber pendukungnya adalah kepala sekolah dan dokumen-

 



dokumen guru yang mengungkapkan pemahamannya terhadap

kurikulum. Sumber data utama untuk (2) adalah guru dalam

setting pembelajaran siswa di dalam kelas, dan sumber data

pendukungnya adalah siswa dalam peristiwa yang menunjukkan

keterlibaton dan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran. Sumber dat utama untuk (3) adalah guru dan

sumber pendukungnya adalah kepala sekolah, siswa dan doku-

men-dokumen guru yang mengungkapkan bagaimana strategi guru

mengatasi kendala-kendala implementasi pembelajaran; dan

sumber data utama untuk (4) adalah guru dan dokuemen-

dokumen hasil penilaian terhadap hasil belajar siswa dalam

kelas yang dapat diketahui dari wawancara dan dan studi

dokementasi terhadap hasil-hasil belajar siswa.

C. Subjek dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, maka

subjek dalam penelitian ini ditentukan secara pux^posive,

artinya, subjek penelitian relatif sedikit dan dipilih

menurut tujuan penelitian; namun subjek penelitian sering

dapat terus bertambah sesuai keperluannya yang dinamokan

sebagai "snowball sampling" (Bogdan dan Biklen, 1982; Miles

dan Huberman, 1994; dan Nasution, 1992: 11, 33).

Subjek dalam penelitian ini adalah semua guru yang

mengajarkan mata pelajaran agrobisnis di SMKN 2 Subang.

Karena guru agrobisnis di SMKN 2 Subang hanya dua orang -

Bapak A.S. dan Bapak Y.S. dengan pendidikan terakhir adalah

program Dili IPB berturut-turut dari jurusan Agronomi dan

THP (lulus 1984 dan 1983), maka keduanya sekaligus menjadi

sampel penelitian ini.

 



Selama pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha

sesering mungkin berinteraksi dengan sumber-sumber data

primer, baik dengon cara berdialog maupun dengan melakukan

pengamaton secara langsung tonpa mengganggu kewajaran atau.

sifat alamiah KBM. Selain itu peneliti juga melakukan studi

dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis yang berkaitan

dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, peneliti

merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Karena

itu, peneliti memiliki peranan yang fleksibel dan adaptif,

dengan pengertian, peneliti dapat menggunakan seluruh alat

indero yong dimilikinya untuk memahami fenomen sesuai

dengan fokus penelitian (Lincoln dan Guba, 1985: 4). Hal

ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen (1992: 28),

bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key

instrument. Sehubungan dengan hal ini, dalam penelitian ini

peneliti sendiri akan terjun langsung ke lapangan untuk me-

ngumpulkan seluruh data sesuai dengan fokus penelitian,

yaitu: pemahaman guru tentang kurikulum, pelaksanaannya da

lam proses pembelajaran siswa di dalam kelas, faktor-faktor

yang paling berpengaruh pada proses tersebut, dan hasil-ha

sil dari proses pembelajaran siswa di dalam kelas.

Sesuai dengan peranan peneliti sebagai alat peneliti

an yang utama, maka peneliti dapat melakukan sendiri peng-

amatan dan wawancara tak berstruktur, bahkan sering hanya

dengan menggunakan buku catatan. Karena peranannya sebagai

instrumen utama dalam pengumpulan informasi atau data, maka

informasi atau data penelitian yang terkumpul diharapkan
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dapot dipahami secara utuh, termasuk makna interaksi antar-

monusio, don peneliti juga diharapkan dapat menyelami pe-

rosoon don niloi yong terkandung dari ucapan atau perbuatan

responden penelitian. Oleh karena itu, untuk pengumpulan

data 3esuai dengan fokus penelitian ini, peneliti akan ber-

ada di lapangan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Mengenai hal ini, Erickson (1986: 21) menyatakan bahwa pe

nelitian lopangon meliputi:

1. Portisiposi yong intensif dalam jangka panjang dalam
suatu lokasi penelitian;

2. Melakukan recording dengan seksoma tentang apa yang
terjadi di lokasi penelitian, membuat catatan-catat-
an lapangan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen lain
(seperti memo, cataton-catoton, contoh-contoh peker
jaan siswa, don cotaton-cotatan guru); dan

3. Refleksi analitik berikutnyo pada cotatan-cataton
don dokumen-dokumen yang dikumpulkon dari lapangan,
dan dilaporkon dengon cara mendeskripsikonnyo secoro
detoil (terperinci), sketsa-sketso norotif dan ku-
tipon longsung dori interview, maupun dengon cara
mendeskripsikan dalam bentuk yong lebih umum, baik
berupa chart analisis, tabel ringkasan, dan deskrip-
si statistik.

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi, dan ob

servasi. Peneliti sebagai instrumen dapat melakukan wawan

cara, observasi, mengkaji dokumen-dokumen dan catatan-ca-

tatan lapangan yang dipandang berhubungan dengan fokus pe

nelitian (Miles & Huberman, 1994; Nasution, 1992; Sudjana &

Ibrahim, 1989; dan Lincoln & Cuba, 1985). Dalam uraian-

uraian di bawah ini dijelaskan lebih jauh tentang teknik-

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sesuai de

ngan fokus penelitian ini.

 



1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dolom penelition ini

adalah wawancara tidak-berstruktur. Sesuai dengan bentuk

wawancara ini, peneliti tidak terikat secara ketat pada pe

doman wawancara. Pelaksanaannya bisa dilakukan dimana saja

dan kapan saja selama berhubungan dengan fenomena dan fokus

penelitian. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian

ini adalah 'wawancara yang bersifat luas dan mendalam' atau

indepth interview (Patton, 1980). Wawancara ini dilakukan

sedapat mungkin dengan penuh keakroban dan saling-percoya

antara peneliti dengan responden penelitian dan partisipan

yang mendukung terkumpulnya data/informasi yang dibutuhkan.

Untuk memudahkan ingatan terhadap data atau informa

si, maka peneliti menggunakan catatan-catatan lapangan.

Dalam penggunaan catatan lapangan, peneliti mengoplikosikon

perspektif emic, yaitu tetap mementingkan pandangan respon

den dan interpretasinya terhadap dunia sesuai dengan sudut

pandangannya. Untuk menjoring data yang diperlukon sesuai

dengan fokus penelitian ini, tetapi data tersebut tidak

terdapat dalam kegiatan, seperti pemahaman guru tentang ku

rikulum, tentu perlu dilakukan wawancara (Moleong, 1996:

115). Wawancara yang dilakukan harus bertujuan (Lincoln dan

Guba, 1988: 409 dan 420). Teknik wawancara dalam penelitian

ini diharapkan dapat memberi keuntungan dimana responden

yang diwawancarai bisa merekonstruksi dan menginterpretasi-

kan ide-idenya, baik yang berhubungan dengan moso lolu,

masa sekarang, maupun maso yong akan datang.
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara

dengan guru-guru agrobisnis, dengan tujuan untuk mengumpul-

kan informasi atau data penelitian tentang hal-hal sebagai

berikut: (1) Pemahaman guru tentang kurikulum SMK Pertanian

dan kurikulum agrobisnis; (2) Penyelenggaraan KBM oleh guru

di dalam kelas, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi hasil pembelajaran di kelas; (3) Sumber dan stra

tegi guru mengatasi kendala yang dapat menghambat pembela

jaran siswa di dalam kelas; dan (4) hasil-hasil yang dica

pai dari proses pembelajaran siswa di dalam kelas.

Selain peneliti mewawancoroi guru-guru agrobisnis,

peneliti juga akan melakukan wawancara dingan pihak-pihak

dan jenis-jenis data/informasi sebagai berikut:

- Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, untuk mendapat

kan data mengenai guru-guru agrobisnis, data mengenai

kurikulum SMK Pertanian dan kurikulum Agrobisnis,

operasional pembelajaran siswa secara umum, dan data

tentang kendala-kendala pembelajaran serta strategi

penanggulangannya.

- Guru-guru selain guru-guru Agribisnis, termasuk guru

Bimbingan dan Penyuluhan (Guru BP), untuk memperoleh

informasi yang lebih jauh tentang pelaksanaan pembe

lajaran siswa di dalam kelas.

- Staf Tata Usaha (TU) Sekolah, untuk mendapatkan data/

informasi tentang keadaan sekolah, siswa, guru-guru,

dan staf yang mendukungan operasional sekolah.
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Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat-alat

bantu berupa tape recorder dan catatan-catatan lapangan,

untuk memudahkan mengingat data yang dikumpulkan baik yang

bersifat verbal maupun nonverbal. Selain itu, seperti di

nyatakan oleh Bogdan dan Biklen (1992: 128), penggunaan

alat-alat bantu tersebut sangat penting untuk mengimbangi

keterbatasan daya ingat peneliti mengenai informasi yang

yang diperoleh dengan cara wawancara secara terbuka (open-

ended interview).

2. Teknik Observasi

Jenis-jenis observasi yang dapat dilakukan dalam pe

nelitian kualitatif, antara lain, observasi non-interaktif

dan observasi interaktif (Bogdan & Biklen, 1994). Dalam

observasi non-interaktif berarti tidak ada observasi secaro

langsung, atau tidak melibatkan pengomatan secara langsung;

sedangkan dalam observasi interaktif, berarti dalam pengum

pulan data dilakukan dengan partisipasi dan melibatkan

pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan se

cara dominan bentuk partisipasi interaktif dan observasi

non-partisipasi atau observasi tidak terang-terangan.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan cara mengomoti situasi dan objek penelitian.

Dengan cara ini, diharapkan peneliti dapat mengamati keja-

dian-kejadian dalam lokasi penelitian sehingga memberikan

pengalaman yang menyeluruh dan mendalam (Lincoln don Gubo,

1988: 421). Dengon cara ini, peneliti diharapkan dapat mem-
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peroleh data dari tangan pertama, mencatat segala kejodian

yang ditemukan di lapangan sebagaimana adanya (secara ala

miah, natural), dan dapat mengikuti seluruh tahap pelaksa

naan proses pembelajaran siswa yang dilakukan guru di dalam

kelas sesuai dengan fokus penelitian.

Sesuai dengan uraian-uraian di atas, dalam penelitian

ini peneliti melakukan observasi dengan cara ikut ke dalam

kelas, mengomoti situosi kelas dan mengamati kelangsungan

PBM di kelas yang bersangkutan. Teknik observasi ini harus

dilakukan mengingat informasi yang dikumpulkan berkenaan

dengan proses, yaitu proses pembelajaran siswa di dalam

kelas. Informasi atau data yang dikumpulkan melalui obser

vasi ini, difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai

berikut:

- Apakah guru mempersiapkan rencana pembelajaran?

- Apakah guru menjelaskan tujuan pembelajaran?

- Apakah guru melaksanakan pengajaran sesuai rencana?

- Pendekatan, strategi. model, dan/atau teknik-teknik

mengajar apa yang digunakan guru dalam KBM; dan

- Apakah guru melakukan penilaian hasil belajar siswa

dan dengan cara bagaimana guru melakukannya?

Selain melakukan pengamatan pada proses pembelajaran

di kelas, untuk memahami secara mendalam lingkungan lokasi

penelitian, peneliti juga melakukan pengamatan pada sarana

dan prasarono sekolah, baik berupa bangunan-bangunan seko

lah dengen segala fasilitasnya maupun lahan praktek siswa.
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3. Teknik Studi Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi

dalam pengumpulan data atau informasi sesuai fokus peneli

tian, peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi.

Dokumen-kokumen yang dikaji peneliti adalah yang berhubung

an dengan kurikulum, berkas-berkas yang memuat data/infor-

masi tentang sekolah, dokumen-dokumen guru yang terkait

dengan pelaksanaan tugas pengajarannya, dan dokumen-dokumen

lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian tentang

implementasi kurikulum, khususnya pengajaran agrobisnis.

Informasi atau data yang dikumpulkan melalui studi

dokumentasi ini adalah:

- Data tentang kurikulum SMK Kelompok Pertanian;

- Data tentang kondisi lingkungan sekolah, sarana dan

prasarana sekolah, data guru dan staf tata usaha,

data siswa, organisasi sekolah, data lulusan, dan

informasi tentang jumlah lulusan yang bekerja;

- Data tentang lembaga-lembaga mitra kerjasama seko

lah, khususnya lembaga-lembaga perusahaan/industri

yang menjadi partner atau mitra sekolah;

- Data tentang kurikulum pengajaran agrobisnis;

- Data tentang rencana pengajaran (tertulis) guru,

rencana pengajaran tahunan, caturwulan, mingguan/

harian ; dan

- Data prestasi hasil belajar siswa dalam mata pela

jaran agrobisnis.
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E. Teknik-teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara

sistematis untuk mencari/menemukan dan menyusun transkrip

wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

nya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik

pengumpulan data lainnya. Dengan cara ini, diharapkan pene

liti dapat meningkatkan pemahamannya tentang data yang ter-

kumpul dan memungkinkannya menyajikan data tersebut secara

sistematis guna menginterpretasikan dan menarik kesimpulan

(Bogdan dan Biklen, 1992: 153).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka teknik-

teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam peneli

tian ini adalah reduksi data, display data, dan verifikasi

data dan kesimpulan. Upaya mendeskripsikan dan mengekspla-

nasi peristiwa berdasarkan data atau informasi yang terkum-

pul sesuai dengan fokus penelitian, harus dilakukan peneli

ti sebagai pengganti pengukuran dan pengolahan data yang

lazim dilakukan dalam tradisi penelitian kuantitatif.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka analisis

data difokuskan pada pemahaman guru tentang kurikulum SMK

Pertanian dan kurikulum Agrobisnis; implementasi program

pembelajaran siswa yang dilakukan guru yang mencakup

perencanaan KBM, pelaksanaan KBM, dan penilaian; sumber dan

strategi yang paling mempengaruhi implementasi pembelajaran

di dalam kelas; dan hasil-hasil yang dicapai atau diharap

kan dicapai dari proses pembelajaran siswa di dalam kelas.
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1. Reduksi Data

Langkah awal dalam analisis data adalah reduksi data, mak-

sudnyo untuk memudahkan pemahaman terhadap data penelitian

yang sudah terkumpul. Reduksi data dilakukan dengan cara

mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek permasalahan

penelitian. Pengelompokon ini didasarkan atas kategori data

apakah masuk dalam unit analisis pertama atau kedua.

Aspek-aspek yang direduksi dalam penelitian ini ada

lah implementasi pembelajaran siswa di dalam kelas untuk

mata pelajaran Agribisnis, baik yang berkenaan dengan pema

haman guru tentang kurikulum, persiapan pembelajaran siswa

yang dibuat oleh guru, pelaksanaan pembelajaran di dalam

kelas, dan evaluasi yang dilakukan guru untuk mengetahui

kemajuan belajar siswa.

2. Penyajian (Display) Data

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk

deskripsi berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian da

ta ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan

data dan menarik kesimpulan.

Sesuai dengan aspek-aspek masalah penelitian ini,

maka susunan penyajian datanyo dimulai dari pemahaman guru

tentang kurikulum; implementasinyo dolom KBM di kelos yong

meliputi persiopan/perencanaan pengajaran, pelaksanaan, dan

evaluasi hasil belajar dalam proses pembelajaran siswa di

dalam kelas.
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan

pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai

dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan

ini dilakukan secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan

sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya

data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mem-

pelajari kembali data yang telah ada (yang telah direduksi

maupun disajikan). Kemudian, verifikasi data juga dilakukan

dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang

ada keterkaitannya dengon penelition, yaitu dengan meminta

pertimbangan dari guru-guru lain. Berdasarkan verifikasi

data ini, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan

akhir temuan penelitian.

F. Pengujian Keabsahan Temuan Penelitian

Untuk memeriksa keabsahan data, dapat digunakan kri-

teria truth value, applicability, consistency, dan netrali-

ty. Kriteria-kriteria ini sering juga disebut dengan isti

lah credibility, transferability, dependability, dan con-

firmability (Lincoln & Guba, 1985: 290). Keempat kriteria

ini merupakan atribut yang membedakannya berturut-turut

dengan validitas internal, validitas eksternal, reliabili-

tas, dan objektivitas menurut tradisi atau paradigma pene

litian positIvisme (kuantitatif).

Selain Itu pemeriksonoon keabsahan data dalam peneli-
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tian ini dilakukan juga dengan cara triangulasi don audit-

trail, yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan cara

memonfootkan penggunaan sumber-sumber lain dan memerikso

kesesuaian hasil analisis dengan kelengkapan data (Moleong,

1996: 178; Sujana & Ibrahim, 1989; dan Nasution, 1992).

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Kredibilitas dalam penelitian ini identik dengan reliabili-

tas dalam tradisi penelitian kuantitatif. Untuk meningkat-

kan derajat kepecayaan dalam penelitian ini dapat dicapai

dengan cara-cara: (1) peneliti berada cukup lama di lapang

an, sejak bulan Desember 1998, meskipun secara resmi pene

liti memasuki lapangan sejak bulan Februori 1999 sompoi

bulan Juli 1999; dan (2) triangulasi, yaitu pemeriksaan ke

absahan data dengan cara mengecek otou membandingkan data

melalui pemanfaatan sumber-sumber lain (dalam penelitian

ini, peneliti melakukannya dengan observasi terhadap akti

vitas siswa di luar jam pelajaran, wawancara dengan guru-

guru lain, termasuk dengon guru BP don Wokosek Kurikulum).

2. Derajat Keteralihan (Transferability)

Derajat transferability ini identik dengan validitas eks

ternal dalam tradisi penelitian kuantitatif. Transferabili

ty yang tinggi dalam penelition kualitatif dapat dicapai

dengan menyajikan deskripsi yang relatif banyak (tebal),

karena metode ini tidak dapat menetapkan valltias eksternal
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dolom orti yong tepat. Dalam hal ini, peneliti mencoba men

deskripsikan suatu informasi yang sangat luas dan mendalam.

3. Derajat Keterandalan (Dependability)

Keterandalan atau dependability temuan penelitian ini dapat

diuji melalui pengujian proses dan produk (Lincoln dan Gu-

ba, 1988: 515). Pengujian produk adalah pengujian data, te-

muan-temuan, interpretasi-interpretasi, rekomendasi-reko-

mendosi don membuktikon kebenoronnyo bahwa hal itu didukung

oleh data. Keterandalan dalam penelitian ini identik dengan

validitas internal dalam tradisi penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji dependability

dengan cara menggunakan catatan-catatan pelaksanaan seluruh

proses dan hasil penelitian.

4- Derajat Penegasan (Confirmability)

Teknik untuma untuk menentukan derajat penegasan (confirma

bility) adalah dengan cara melakukan audit-trail, baik ter

hadap proses maupun produk penelitian. Dengan cara ini, pe

neliti dapat mendeteksi catatan-catatan lapangan sehingga

dapat ditelusuri kembali dengan mudah. Selain itu, peneliti

juga melakukan triangulasi untuk memperoleh penafsiran yang

akurat.

G- Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap
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yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap analisis.

Dalam uraian-uralan di bawah ini disajikan lebih rinci ke-

giatan-kegiatan penelitian dalam setiap tahapon tersebut.

1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahap persiapan dilakukan penyusunan disain pene

litian, mengurus perizinan, menjajagi lapangan, dan memper

siapkan perlengkapan penelitian. Kelengkapan penelitian

dalam tahapan ini meliputi persiapan peneliti merancang

catatan-catatan lapangan, draft instrumen penelitian yang

siap dimodifikasi untuk mencapai kesempumaan sementara

mengumpulkan data dan mulai melakukan studi literatur yang

berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap berikutnya, peneliti melakukan orientasi dan studi

lapangan. Setelah menentukan sekolah lokasi penelitian, pe

neliti mengadakan kunjungan ke sekolah, meminta izin kepala

sekolah, berkenalan dengan guru-guru khusus pawa Wakasek

dan guru-guru mata pelajaran agrobisnis, pengenalan ling

kungan sekolah, dan mengadakan rapport dengan para guru

yang menjadi sumber informasi atau data yang dibutuhkan se

suai fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga berusaho

mengokrobkon diri agar lebih familiar dengan guru-guru.

Selanjutnya, peneliti melakukan eksplorasi dan studi

lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan
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data, baik dengan menggunakan teknik wawancara, observasi

(ikut sebagai pengamat pasif PBM di dalam kelas), maupun

mengumpulkan dan meneliti sumber-sumber tertulis yang ber

hubungan dengan fokus penelitian. Kegiatan ini dilakukan

secara berulang-ulang selama Caturwulan III (Maret-Juni

1999) sampai data yang dibutuhkan dianggap memadai untuk

kemudian diverifikasi dalam tahap analisis.

Teknik wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang

berkompeten sebagai sumber-sumber data sebagai berikut: (1)

Kepala Sekolah/Wakasek, untuk mendapatkan izin dan akses

yang memudahkan pelaksanaan pengumpulan data; (2) Guru-guru

Agribisnis, tentang pemahaman mereka terhadap kurikulum dan

kaitannya dengan persiapan mereka untuk melaksanakannya da

lam bentuk KBM; dan (3) guru-guru lain, termasuk Guru BP

yang sebagai sumber data untuk keperluan penelitian ini.

Selain menggunakan catatan-catatan lapangan, peneliti juga

menggunakan tape recorder untuk merekam hal-hal yang diang

gap sangat penting dari sumber data yang dlwawoncoro.

Teknik studi dokumentasi juga dilakukan peneliti ter-

utomo yong berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan dieksplorasi dalam pe

nelitian ini adalah yang berhubungan dengan kurikulum, GBPP

dan program-program pengajaran guru (tahunan, catur wulan,

bulanan/mingguan, dan/atau rencana pengajaran), dokumen ha

sil ulangan-ulangan siswa, dan data-data kesiswaon lainnya.

Teknik observasi dilakukan terhadap implementasi pro

ses KBM di kelas un^uk mata pelajaran agribisnis, mulai da-
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ri persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan guru.

Selain itu, peneliti juga mengadakan observasi pada ling

kungan sekolah, sarana dan prasarona sekolah, termasuk ke

lahan-lahan praktek siswa selo-ku siswa SMK Pertanian.

3. Tahap 'Member-Check' dan Analisis Data

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah 'member-check'

dan analisis, dan penulisan laporan penelitian. Dalam tahap

'member-check' dilakukan pemantapon informasi atau data pe

nelitian yang telah terkumpul selama tahap eksplorasi atau

studi lapangan, dengon demikion hasil penelitiannya dapat

diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, transferabilitos,

dependabilitas, dan konfirmabilitas yong tinggi. Sehubungan

dengan itu, data yang diperoleh melalui penggunaan teknik

wawancara dibuat dalam bentuk transkrip, demikian juga hal-

nya dengan data yang diperoleh melalui penggunaan teknik

studi dokumentasi; dan data yang diperoleh melalui teknik

observasi dibuat dalam bentuk catatan-catatan lapangan. Ke-

mudian, peneliti menunjukkannya kepada responden dan memin

ta mereka membaca dan memeriksa kesesuaian informasinya de

ngan apa yang telah dilakukan responden. Apabila ditemukan

ada informasi yang tidak sesuai, maka peneliti harus segera

berusaha memodifikasinya, apakah dengan cara menambah, me-

ngurongi, otou menghilangkonnyo sama sekali.

Pelaksanaan 'member-check' ini dilakukan pada saat

penelitian berlangsung, dan sifatnya sirkuler serta berke-
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sinambungon otou berlonjut, ortinya, setelah data diper

oleh, langsung dibuat dalam bentuk transkrip, kemudlan di-

konfirmasikan kepada responden penelitian untuk diperiksa

kesesuaiannya, kemudian dilakukan modifikasi, perbaikan/pe-

nyempurnaan sampai kebenoronnyo dapat dipercaya.

Data yong telah terkumpul dalam tahapan ini, kemudian

dilakukan reduksi data (data mentah dibuat menjadi data

yang slap untuk dianalisis), menyajikan (display) data,

analisis dengan cara menginterpretasikan data, dan penyu

sunan laporan hasil-hasil penelitian. Pada dasamya tahap

analisis data ini dilakukan melalui beberapa subtahapan,

mulai dari penyuntingan data, pengkodean, pembuatan tabula-

si, dan interpretasi data untuk memberi makna sesuai dengan

fokus penelitian. Kesimpulan sementara yang dilakukan se

mentara proses penelitian masih berlangsung, kemudian dalam

tahap analisis ini dilakukan verifikasi data secara ber-

ulang-ulang, sampai akhirnya dilakukan pemenarikan kesim

pulan akhir berdasarkan temuan-temuan penelitan.
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