
BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan

unit produksi di SMKTI Negeri 6dan BLPT untuk menunjang pelaksanaan PSG

di Kodva Bandung. Hal ini dimaksudkan melihat pelaksanaan unit produksi

sebagai bagian dari sistem dan komponen sekolah vang diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam peningkatan keterampilan dan pembinaan etika

kerja bagi guru dan siswa. sehingga diharapkan menjadi masukan vana

bermanfaat dalam rangka peningkatan pengelolaan unit produksi di sekolah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana

dikemukakan oleh Nasution (1988) bahwa :"Penelitian kualitatif pada hakekatnya

adalah mengamati bahasa dan pikiran mereka tentang dunia mereka.

Bogdan dan Biklen (1982) mengatakan "pendekatan kualitatif berusaha

memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia

dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendin.

Karakteristik penelitian kualititaf adalah sebagai berikut:

(1) Mempunyai latar alami sebagai sumber langsung
(2) Manusia sebagai alat atau instrumen penelitian
(3) Bersifat diskriptif analitik
(4) Lebih menekankan pada proses dari hasil semata
(5) Peneliti cenderung menganalisis datanya secara induktif
(6) Mengutamakan makna

Karakteristik yang pertama, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk

mencari. mengumpulkan data dan informasi dari sumber data tanpa melakukan
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perubahan dan intervensi. Hal ini berarti peneliti langsung pergi ke objek-objek

penelitian untuk mengadakan pengamatan. pembicaraan formal, pembicaraan non

formal dengan Kepala SMKTI Negeri 6 dan Kepala BLPT. penaelola Unit

produksi. tenaga pelaksana. siswa dan mitra kerja. Denaan tujuan untuk

memperoleh dan lebih memahami data dan informasi yang diperoleh secara

kontekstual.

Lincoln dan Cuba dalam Moleona (1990 : 4) memandang kegiatan ini

penting atas dasar asumsi bahwa :

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

(2) Konteks sanaat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan
mempunyai arti bagi konteks lainnva. vang berarti bahwa satu fenomena harus
diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.

(3) Sebagian struktur nilai konstektual bersifat diterminatif terhadap apa vang
akan dicari

Pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang fenomena

pengelolaan unit produksi di SMKTI Negeri 6dan BLPT.

Karakteristik kedua, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengambilan

data dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti. Hal ini berarti peneliti

merupakan alat pengumpul data yang utama. Dasar pemikiran dari ciri ini adalah

karena manusia dapat mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenvataan

vang ada di lapangan. dan hanya manusia yang dapat berhubungan denaan

responden atau objek lainnva dan mampu memahami proses kejadian di lapangan.

Karakteristik ketiga. "adalah penelitian kualitatif lebih bersifat deskriftif

analitis. Dikatakan demikian karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan.

wawancara. pemotretan. cuplikan dari dokumen lebih banyak berupa kata-kata.

 



aambar dan bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hasil analisis lebih berupa

aambaran mengenai situasi yang diteiiti dal am bentuk uiaian naratif* (Sudjana.

1989: 148).

Karakteristik keeinpat. lebih menekankan pada proses dari pada hasil

semata. Hal ini disebabkan karena hubungan bagian-bagian yang sedang diteiiti

akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong. 1990 : 7). Oleh

sebab itu dalam penelitian ini peneliti akan lebih menekankan pada proses atau

kegiatan-kegiatan vana dilakukan oleh Kepala SMKTI Negeri 6 dan Kepala

BLPT. penaelola unit produksi. tenaga pelaksana dan siswa dalam kegiatan

pelaksanan Unit Produksi.

Karakteristik kelima, peneliti cenderung menganalisis data secara induktif.

Karena dalam penelitiannva tidak bermaksud untuk membuktikan atau menolak

hipotesis. tapi peneliti terjun kelapangan mempelajari suatu proses atau masalah

vana menjadi fokus penelitian secara alami. mengumpulkan data, menganalisis

dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut tanpa

melakukan generalisasi. Temuan penelitian dalam bentuk konsep. prinsip. hukum.

teori dikembangkan dan dibangun setelah terjun kelapangan dan bukan dari teori

yang telah ada (Sudjana. 1989 : 19).

B. Subjek Penelitian

Istilah sampel dalam penelitian kualitatif jarang digunakan. dan jika

digunakan konsep atau makna vang terkandung di dalamnya berbeda dengan yang

diartikan dalam penelitian kuantitatif (1. Wayan Sukarnyana. 1992:13). Oleh

sebab itu peneliti menggunakan istilah subjek penelitian.

 



62

Subjek penelitian ini adalah orang. sumber atau informasi yang dapat

memberikan data atau informasi kepada peneliti pada persekoiahan. Penentuan

subjek penelitiannva dilakukan secara purposive, hal ini didasarkan pada ciri-ciri

pengambilan subjek secara purposive, vaitu : "(I) rancangan subjek penelitian

vang timbul tidak dapat ditemukan lebih dahulu: (2) penentuan subjek secara

berurutan: (3) penyesuaian berkelanjutan dari subjek. dan (4) pemilihan berakhir

jika telah terjadi pengulangan" (Moleong. 1993-165-166).

Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan pengelolaan unit produksi di

Sekolah Menengah Kejuruan. vang dalam pelaksanaan penelitian ini penulis

memilih SMKTI Negeri 6 vang berlokasi di Jalan Riung Bandung dan BLPT vang

berlokasi di Jalan Pahlawan Bandung. Pemilihan sekolah ini dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

SMKTI Negeri 6 satu-satunva Sekolah Menengah Kejuruan kelompok

Teknologi. vang mempunvai jurusan vang lengkap yakni : Jurusan elektronika.

jurusan listrik. jurusan mesin dan jurusan otomotif serta mempunyai fasilitas

sendiri. sehingga prakteknva dilakukan ditempat sendiri. Sedangkan BLPT

merupakan tempat melaksanakan praktek siswa secara sentralisir untuk SMK-

SMK yang di Kota Bandung vang tidak memiliki tempat praktek sendiri.

Adapun sampel dan vang menjadi responden dalam pelaksanaan penelitian ini

terdiri dari:

1) Kepala Sekolah SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung
2) Wakil Kepala Sekolah
3) Pengelola Unit Produksi
4) Ketua Jurusan

5) Guru
6) Pelaksana Unit Produksi
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7) Siswa
8) Mitra kerja
9) Konsumen

Berdasarkan data-data dan informasi tersebut. peneliti bermaksud

menggambarkan keadaan sebenarnya. sesuai dengan kondisi lapangan bagaimana

pengelolaan unit produksi yang dilaksanakan di SMKTI Negeri 6dan BLPT.

C. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang dan dokumen yang

terdapat di lingkungan SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung yang dijadikan

subjek. Data-data vang berasal dari sumber tersebut dikumpulkan dengan teknik

tertentu. Teknik vang dimaksud antara lain: wawancara terstruktur atau tak

terstruktur. pengamatan (observasi) baik langsung maupun tak langsung.

analisis dokumen. dan wawancara.

Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut. maka dalam penelitian ini

teknik yang dipakai akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan saat

pengumpulan data di lapangan. Kecenderungan teknik yang dipakai dalam

penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen. angket kepada kepala

sekolah. wakil kepala sekolah. para pembantu kepala sekolah. kepala TU. guru,

siswa. mitra kerjadan setiap personi! yang terlibat.

D. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian denaan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Biklen

(1982:42) menvarankan tiga tahap:(l) pra lapangan: (2) kegiatan lapangan: dan

(3) analisis intensif. Sementara itu Kirk dan Miller (1986) mengemukakan empat
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langkah yakni: (1) invensi: (2) temuan: (3) penafsiran.dan (4) eksplanasi. Adapun

Nasution (1992:33) mengelompokkan dalam (1) tahap orientasi: (2) tahap

eksplorasi. dan (3) tahap member check. Kendatipun beberapa pendapat ahli

tersebut. berbeda namun secara garis besar. dapat diklasifikasikan menjadi tiga

tahap sebagai berikut:

Tahap orientasi. merupakan penelitian awal untuk memperoleh gambaran

permasalahan vana lebih lengkap dan terfokus. Setelah berkonsultasi dengan

pembimbing dan disain telah disetuji. penulis mengadakan studi pendahuluan

dengan melakukan serangkaian wawancara secara informal, observasi. dan

menyebarkan angket. hal ini dilakukan dimulai bulan Desember 1999 sampai

bulan Februari tahun 2000.

Tahap eksplorasi. pelaksanaan penelitian sebenarnya. yakni pengumpulan

data vang berkenaan dengan fokus dan pertanyaan penelitian selaras dengan

tujuan penelitian dilaksanakan secara intensif sejak bulan Maret sampai bulan

September 2000. penulis ada di lapangan.

Tahap member check, yakni memverifikasi dengan mengecek keabsahan atau

validitas data. Jadi tahap ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran informasi

yang telah dikumpulkan. agar hasil penelitian dapat dipercaya. Pengecekan

informasi ini dilakukan setiap kali peneliti selesai wawancara. Dalam

pelaksanaan wawancara juga sedapat mungkin menarik kesimpulan bersama-sama

dengan responden. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi kesalahfahaman

dalam menafsirkan informasi vang disampaikan. Selain itu catatan lapangan yang

telah diperoleh dalam kesempatan lain, hasilnya dimintakan koreksi dari nara
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sumber van<; hersanakutan. Sebaaai tindak lanjut dilakukan observaslldaflf^<Uf ^ %? )j

dokumentasi serta tnangulasi kepada responden maupun nara sumber ^'oJ^^V^V //
berkompeten. Waktu pelaksanaan member check dilakukan seinna dengaff""f&taae_^=---4

eksplorasi.

E. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data atas dasar tiga tahap sesuai dengan sasaran. Nasution

(1982:129-1301. \akni (I) reduksi data: (2) display data: (3) menaambil

kesimpulan dan verivikasi data.

Reduksi data. dilakukan denaan menelaah kembali seluruh Catalan

lapangan dan studi dokumentasi. Telaah ini dilakukan untuk menemukan hal-hal

vana pokok atau penting. berkenaan dengan fokus penelitian yakni aktivitas dalam

proses strategi pengelolaan angaaran pendapat dan belanja sekolah.

Display data, mensistematiskan pokok-pokok informasi sesuai dengan tema

dan polanva. pola vana nampak ditarik suatu kesimpulan sehingga data vana

dikumpulkan mempunvai makna tertentu. untuk menetapkan kesimpulan maka

dilakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan member check maupun

triangulasi. Oleh sebab itu proses verifikasi kesimpulan ini berlangsung selama

dan sesudah data dikumpulkan.

F. Validasi Temuan Penelitian

Nasution (1988:124-144) menegaskan bahwa tingkat kepercayaan hasil

penelitian kualitatif ditemukan oleh tiga kriteria: (a) kredibilitas (validiias
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internalr.{h) transfereabilitas (validiias ekstemai/:(c) dependability (realihiliias)

dan (d) konfirmabilitas (objekiivitas).

Kredibilitas. merupakan salah satu ukuran tentang kebenaran data yang

dikumpulkan. dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan

kecocokan konsep peneliti dengan konsep vang ada pada responden atau nara

sumber. Untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan antara lain:

1) Trianaulasi. vakni mengecek kebenaran data dengan membandingkan data

dari sumber lain. Hasil dari serangkaian wawancara. pengamatan dan studi

dokumentasi dari para pengelola Unit Produksi.

2) Pembicaraan dengan kolega (peer debriefing), dalam hal ini peneliti

membahas catatan-catatan lapangan dengan kolega. teman sejawat vang

mempunyai kompetensi tertentu.

3) Penggunaan bahan referensi. digunakan untuk mengamankan berbagai

informasi vang didapat dari lapangan. dalam kaitan ini penulis

memanfaatkan penggunaan tape recorder untuk merekam hasil wawancara.

denaan cara ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentana

informasi vana diberikan oleh nara sumber sekaligus dapat memahami

konteks pembicaraan.

4) Mengadakan member check, vakni setiap akhir wawancara atau

pembahasan satu topik diusahakan untuk menyimpulkan secara bersama.

sehinaaa perbedaan persepsi dalam suatu masalah dapat dihindarkan. juga

dilakukan konfirmasikan dengan nara sumber terhadap laporan hasil

wawancara. sehingga apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki atau bila ada
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kekurangan dapat ditambah dengan informasi baru. Dengan demikian data

vang diperoleh sesuai dengan vang dimaksudkan oleh nara sumber.

Transfereabilitas. apabila dihubungkan dengan penelitian kuantitatif. kriteria

ini disebut dengan validiias ekstemal. vakni sejauh manakah hasil penelitian dapat

diterapkan atau digunakan di tempat dan dalam situasi lain. Transfereabilitas

hasil penelitian baru ada jika pemakai melihat ada situasi yang identik dengan

permasalahan di tempatnva. meskipun diakui bahwa tidak ada situasi vang sama

persis pada tempat dan kondisi vana lain.

Dependebilitas dan konfirmabilitas. adalah suatu kriteria kebenaran dalam

penelitian kualitatif yang pengertiannya sejajar dengan realibilitas dalam

kuantitatif. yakni mengupas tentang konsistensi hasil penelitian. Artinya sebagai

kriteria untuk menguji apakah penelitian ini dapat diulang atau dilakukan di

tempat vang lain dengan temuan hasil penelitian yang sama. Adapun

konfirmabilitas berkenaan dengan objektiv itas hasil penelitian.

Aaar kebenaran dan objektivitas hasil penelitian dapat dipertanagung-

jawabkan. dapat dilakukan dengan cara audit, yakni dengan melakukan

pemeriksaan ulang sekaligus dilakukan konfirmasi untuk meyakinkan bahwa hal-

hal vang dilaporkan dapat dipercava dan sesuai dengan data yang ada. Untuk

memenuhi kriteria tersebut. maka peneliti melakukan upaya-upaya:

a) Data mentah vang diperoleh melalui wawancara. observasi maupun studi

dokumentasi direkapitulasi dalam laporan lapangan yang lengkap dan cermat:
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b) Data mentah disusun dalam hasil analisis dengan cara menyeleksi.

kemudian merangkum atau menyusunnya kembali dalam bentuk deskripsi

vang lebih sistematis:

c) Membuat hasil sintesis data, berupa kesesuaian tema dengan tujuan

penelitian. penafsiran dan kesimpulan:

d) Melaporkan seluruh proses penelitian sejak pra survey dan penyusunan

disain pengolahan data, hingga penulisan laporan akhir.

 



 




