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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif menurut Grounded Theory ( dalam Neuman L.W. 

2013, hlm. 226) yaitu dapat mengembangkan teori selama proses pengumpulan 

data. Peneliti kualitatif mengukur sewaktu dalam fase pengumpulan data, tidak 

mengkonversikan semua pengamatan menjadi media tunggal umum seperti angka 

tetapi meninggalkan data dalam berbagai bentuk, ukuran dan wujud yang tidak 

standar. Sementara data numerik mengubah informasi ke dalam format standar dan 

ringkas, data kualitatif merupakan data yang produktif, beragam dan tidak standar. 

Metode ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan 

dari fenomena yang terjadi, untuk menggambarkan berbagai situasi terkait 

permasalahan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. 

Peneliti melakukan analisis sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang 

didapat dari data selama terjadi di lapangan pada saat melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana 

langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Oleh 

karena itu, yang paling penting adalah peneliti menentukan partisipan atau 

informan. Pada penelitian ini dilakukan penentuan partisipan dengan prosedur 

purposif. 

Penentuan partisipan secara purposif adalah menentukan kelompok peserta 

yang menjadi informan menggunakan pertimbangan sesuai dengan kriteria terpilih 

yang relevan dengan masalah penelitian dan tujuan tertentu. Misalnya orang-orang 

memiliki banyak informasi tentang objek atau masalah yang diteliti, seperti tokoh, 

pimpinan, pakar atau pelaku (Djamal, 2015, hlm. 38). 

Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari 

informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu    
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langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. Dengan 

demikian, dalam penelitian kualitatif tidak digunakan prinsip probabilitas bagi 

populasi untuk dijadikan sampel. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandung 

yang berlokasi di jalan kliningan No. 6 Buah Batu Bandung.  Waktu penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Februari 2017. 

Sesuai dengan prosedur purposif, peneliti menentukan partisipan, yaitu siswa-

siswi XI AV 1, XI AV 2 dan XI AV 3 pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. Selain siswa, Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika Audio 

Video, Kepala Bengkel Teknik Elektronika Audio Video, Labora atau Petugas 

Bengkel serta Wakil Kepala Bagian Manajemen Mutu. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 22) langkah-langkah penelitian yang lebih 

menitikberatkan pada kegiatan administratif yaitu pembuatan rancangan penelitian, 

pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan penelitian. Gambar 3.3.1 adalah 

diagram alir dari langkah-langkah penelitian ini: 
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Gambar 3.3.1 Diagram Alir Langkah-Langkah Penelitian 

Dari gambaran langkah-langkah penelitian pada diagram alir di atas, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.1 Pembuatan Rancangan Penelitian 

1. Memilih masalah 

Melakukan pemilihan masalah yang akan diteliti dengan membaca literatur-

literatur yang sudah ada sebelumnya, serta melakukan observasi langsung di 

bengkel Teknik Elektronika Audio Video SMK Negeri 4 Bandung 

2. Studi pendahuluan 

Validitas dengan triangulasi 

Pengumpulan Data 

Mulai  

 Studi literatur 

 Studi 

lapangan 

Instrumen Penelitian 

Expert 

judgement 

Tidak 

layak 

Layak  

Pembuatan Rancangan 

Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan Laporan 

Penelitian 
Laporan Penelitian Skripsi 

Selesai 
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Melakukan studi literatur terhadap teori yang relevan mengenai standar bengkel 

dan belajar menurut SNI ISO/IEC 17025. 

3. Merumuskan masalah 

Dalam perumusan masalah, peneliti melakukan konsultasi dengan pihak 

sekolah dan guru bidang studi mengenai partisipan penelitian. 

4. Memilih pendekatan 

Setelah melakukan studi pendahuluan dan merumuskan masalah, peneliti 

memilih pendekatan, yaitu metode penelitian kualitatif. 

5. Menentukan variabel dan sumber data 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu proses pembelajaran di 

bengkel dengan tingkat relevan bengkel dengan standar SNI ISO/IEC 17025. 

Adapun sumber data ini diperoleh dari hasil catatan pengamatan di lapangan, 

observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi. 

6. Menentukan dan menyusun instrumen 

Pembuatan instrumen penelitian berupa angket, pedoman wawancara, pedoman 

dokumentasi serta observasi meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor 

7. Expert judgment 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Mengumpulkan data 

Melakukan pengamatan awal, yaitu tigkat relevan manajemen bengkel dengan 

standar SNI ISO/IEC 17025 dengan cara wawancara pengelola bengkel dan 

dokumentasi. Kemudian peneliti memberikan kuesioner kepada siswa. Dengan 

terus melakukan observasi pembelajaran dengan tiga ranah. 

2. Analisis data 

Mengolah data kuesioner, serta menganalisis hasil instrumen lain yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta memberikan analisa proses 

pembelajaran di bengkel setelah didapat tingkat relevan antara bengkel dengan 

standar ISO IEC 17025. 
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3.3.3 Pembuatan Laporan Penelitian 

1. Menarik Kesimpulan 

Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. Setelah dilakukan 

penelitian, kemudian disusun laporan hasil penelitian kemudian diberikan 

rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan 

beragam teknik. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis data yang 

akan dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 225), pengumpulan data dari 

segi teknik dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi 

dan gabungan keempatnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Berbeda dengan triangulasi, karena peneliti tidak menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda dari sumber yang sama. 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. 

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi 

partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti 

juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya. Penelitian 

ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana wawancara ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara diajukan kepada kepala 

program studi teknik audio video, kepala bengkel teknik audio video, personel 

bengkel serta wakil kepala sekolah bagian manajemen mutu. Berikut adalah kisi-

kisi instrumen wawancara: 
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Tabel 3.4.1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

No. 
Aspek-aspek Indikator 

Sasaran Nomor 

Soal 

1. Kebijakan dan 

Prosedur 

Bengkel memiliki kebijakan 

dan prosedur 

Pengelola bengkel 1, 3, 5 

dan 6 

Kebijakan sistem manajemen 

bengkel terkit dengan mutu 

Wakasek bidang 

manajemen mutu 

2 

Bengkel menetapkan dan 

memelihara prosedur untuk 

mengendalikan semua 

dokumen (peraturan, dokumen 

normatif, instruksi dan 

panduan) 

Pengelola bengkel 4 

Keefektivan dan kesesuaian 

kebijakan dan prosedur yang 

ada 

Pengelola bengkel 7 

2. Laporan 

Manajerial 

Struktur organisasi bengkel Pengelola bengkel 1 

Tugas , kualifikasi dari 

pengelola bengkel 

Pengelola bengkel 2 dan 3 

Pembuatan laporan  Pengelola bengkel 4 

3. Audit Internal Prosedur dan jadwal audit 

internal 

Pengelola bengkel 1, 2 dan 3 

4. Tindakan 

pencegahan dan 

perbaikan 

Kebijakan dan prosedur untuk 

melakukan tindakan 

pencegahan dalam hal 

penyimpangan kebijakan dan 

prosedur 

Pengelola bengkel 1 

Kebijakan dan prosedur untuk 

melakukan tindakan perbaikan 

Pengelola bengkel 1 
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dalam hal penyimpangan 

kebijakan dan prosedur 

6. Tindakan Kelas Kebijakan dan prosedur guru 

dalam mengajar 

Pengelola bengkel 

dan wakasek 

bagian 

manajemen mutu 

1 

7. Sarana dan 

Prasarana 

Pengaruh sarana dan prasarana 

terhadap pembelajaran di 

bengkel 

Pengelola bengkel 2 

Instrumen wawancara tersebut untuk mendalami keadaan bengkel teknik 

elektronika audio video di SMK Negeri 4 Bandung dengan komponen standar SNI 

ISO/IEC 17025, untuk proses pembelajarannya peneliti menggunakan instrumen 

wawancara milik Haq Mudafiul (2013) pada Lampiran A-1. 

3.4.2 Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Keusioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif bila 

peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Angket dalam penetilian ini termasuk dalam jenis angket tertutup, 

karena telah disediakan jawaban. Responden hanya memilih salah satu alternative 

jawaban, sehingga mempermudah responden untuk menjawab dengan cepat dan 

juga mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data. Angket diajukan 

kepada kelas XI AV. Setelah angket disebar, langkah selanjutnya adalah data pada 

angket dianalisis dan hasilnya diinterpretasikan sesuai dengan panduan yang telah 

dibuat. Berikut adalah kisi-kisi dari instrumen kuesioner: 

Tabel 3.4.2 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner 

No. Aspek Indikator Sasaran  Nomor soal 

1. Kebijakan dan 

prosedur 

Bengkel memiliki kebijakan dan 

prosedur 

Siswa Bagian 2 

1,2,4 dan 7 
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2. Umpan Balik 

Pelanggan 

Pembelajaran, prosedur dan 

kebijakan sesuai dengan harapan 

siswa 

Siswa Bagian 2 

3, 5, 6, 8, 9 

dan 10 

3. Tindakan kelas Kompetensi guru dalam 

pembelajaran di bengkel 

Siswa Bagian 1 

1 sampai 28 

4. Sarana dan 

prasarana 

Pengaruh sarana dan prasarana 

terhadap pembelajaran di 

bengkel 

Siswa Bagian 2 

11 dan 12 

3.4.3 Observasi  

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama 

observasi sebagai alat penilaian untuk mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Maksudnya adalah observasi dapat 

mengukur hasil dan proses belajar, misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, 

kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi dan penggunaan alat peraga 

pada waktu mengajar. 

Kemudian yang kedua, yaitu observasi sebagai teknik pengumpulan data 

yang tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek alam yang lain.  Dengan begitu, 

peneliti melalukan observasi di bengkel baik pada aspek pembelajaran maupun 

aspek keadaan bengkel. Penelitian ini menggunakan observasi jenis langsung, yaitu 

pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi 

yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. 

Lembar observasi yang digunakan berdasarkan PERMENDIKBUD No. 65 

Tahun 2013 tentang standar proses ditambah dengan hasil dari pelatihan kurikulum 

2013 tentang penilaian praktik pembelajaran. 

3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data sekunder 

berupa dokumentasi manajemen bengkel berstandar SNI ISO/IEC 17025. 

Pengumpulan dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data primer. Data 

dokumentasi tersebut, misalnya analisis kebutuhan alat praktik. 
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3.5 Validitas Data 

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

Menurut Arikunto (2006:168) validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diterilit secara tepat. 

Uji validitas yang digunakan pada penelitian adalah validitas konstruk dan 

validitas isi. Dimana validitas konstruk digunakan pendapat ahli (expert 

judgement). Pembuktian validitas isi dilakukan dengan cara menyusun kisi-kisi 

yang dikembangkan dari kajian teoritis yang mendalam. Dengan cara ini 

diharapkan butir-butir instrumen penelitian ini telah mencakup seluruh kawasan isi 

obyek yang hendak diukur. 

Uji validitas pada instrumen kuesioner dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

skor tiap butir dengan skor total, selanjutnya memberikan interpretasi terhadap 

koefisien korelasi dimana item yang mempunyai korelasi yang tinggi maka 

memiliki validitas yang tinggi pula. 

Kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan teknik belah dua yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown: 

𝑟𝑖 =  
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Dimana: 

𝑟𝑖 = reliabilitas internal seluruh instrumen 

𝑟𝑏 = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap (Sugiyono, 2012:135-136). 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu 

derajat kepercayaan (kredibilitas). Ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa data 

hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaanobjek yang 



43 
 

 
Selvi Zanita Putri, 2017 
ANALISIS PEMBELAJARAN DI BENGKEL TEKNIK ELEKTRONIKA AUDIO VIDEO DENGAN STANDAR 
SNI ISO/IEC 17025 DI SMK NEGERI 4 BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sesungguhnya. Kemudian teknik yang digunakan untuk menguji kredibitas data 

penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah tenkik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Denzin dalam Moleong 

(2002, hlm. 178) ada empat macam triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan, yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai sumber 

yang berbeda. Jika peneliti dalam mengumpulkan datanya menggunakan 

sumber orang, maka ia harus mengadakan wawancara terhadap tiga orang 

berbeda. Jika ketiga orang memiliki jawaban yang sama maka data tersebut 

sudah kredibel. Tetapi jika jawabannya ada yang berbeda maka peneliti 

perlu meminta kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut sehingga 

menghasilkan data yg sama. 

2. Tringulasi teknik 

Menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai tentik yang 

berbeda terhadap sumber yang sama. Apabila peneliti mengumpulkan data 

tentang kedisiplinan seorang siswa menggunakan teknik wawancara, maka 

untuk melihat konsistensi perilaku siswa tersebut peneliti mengadakan 

observasi dan memanfaatkan dokumentasi tentang diri siswa tersebut. 

3. Triangulasi peneliti 

Menguji kredibilitas data dengan cara memanfaatkan peneliti atau 

pengamatan lain untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang 

diperoleh. 

4. Triangulasi teori 

Menguji kredibilitas data dengan cara memanfaatkan teori dengan asumsi 

bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan 

satu teori atau lebih. Artinya bahwa apabila peneliti telah melakukan 

analisis yang menghasilkan pola, hubungan beserta penjelasan-

penjelasannya, maka perlu dibandingkan dengan penjelasan lain yang sama 

temanya melalui pendekatam induktif atau dengan menggunakan logika. 
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Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi teori. Pengambilan data lalu divalidasi dari beberapa validator sehingga 

menjadi  dasar untuk menarik kesimpulan. Kedua teknik triangulasi dilakukan 

secara bersamaan pada kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisi melakukan 

pencatatan data secara lengkap. Dan diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi 

konstruk penarikan kesimpulan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses serta berusaha menyingkap 

mana dari sebuah realitas. Makna dalam penelitian kualitatif bersifat ganda, bukan 

tunggal dan pasti seperti dalam penelitian kuantitaif. Analisis data dalam penelitian 

kualitaif merpakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang 

lain. 

Menurut Djamal (2015, hlm. 143) ada 3 tahapan dalam analisis data, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Analisis data saat studi pendahuluan 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak peneliti memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

dilakukan sebelu, terjun ke lapangan terutama terhadap data hasil studi 

pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Umumnya fokuas penelitian disini masih bersifat sementara dan bisa berubah 

setelah peneliti masuk dan mendalami situasi di lapangan. 

2. Analisis data data di lapangan  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihimpun 

melalui berbagai teknik yaitu pengamatan, wawancara, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar dan lain sebagainya. Setelah peneliti mengkaji data 

tersebut maka dilanjutkan dengan mengadakan reduksi data dengan cara 

membuat organisasi data atau menentukan kategori, konsep, tema dan pola dan 

coding data yang terdiri dari tiga langkah yaitu open coding, axial coding dan 
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selective coding. Selanjutnya dibuat kategorisasi sehingga menghasilkan 

kategori yang kemudian di periksa keabsahan data (Anis, 2009, hlm. 13). 

3. Analisis data setelah selesai dilapangan  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih banyak dilakukan selama 

berada di lapangan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data. Dengan 

demikian, setelah selesai di lapangan apa yang dilakukan peneliti adalah 

membuat laporan hasil penelitian secara lengkap. 

Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, kueosioner, observasi 

dan dokumentasi. Deskripsi data diperoleh setelah semua jenis data telah 

mengalami proses analisis. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi 

disajikan secara deskriptif. Sedangkan untuk keusioner dan observasi dianalisis 

menggunakan kuantitatif deskriptif. Dimana kuesioner menggunakan skala likert. 

Skala likert ini biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung presentase pencapaian: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Keterangan kriteria interprestasi skor 

Tingkat  Pencapaian Kriteria Pencapaian 

0% <  x ≤ 20% Sangat rendah  

20% <  x ≤ 40% Rendah  

40% <  x ≤ 60% Cukup  

60% <  x ≤ 80% Tinggi  

80% <  x ≤ 100% Sangat tinggi 

(Riduwan, 2015, hlm. 89) 

Dimana skor untuk skala likert, yaitu: 

SS = Sangat Setuju diberi skor 4 

S = Setuju   diberi skor 3 

KT = Kurang Setuju diberi skor 2 

TT = Tidak Setuju  diberi skor 1 (Sugiyono, 2012, hlm. 94-95). 


