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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan 

menggambarkan tentang pemetaan kompetensi SMK berbasis potensi daerah 

menggunakan SIG.  

Peneliti tidak memberikan perlakuan (treatment) tertentu terhadap variabel atau 

merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Penelitian kualitatif dilakukan 

dalam situasi yang wajar sehingga semua komponen variabel berjalan sebagaimana 

adanya. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan penelitian kualitatif mempunyai lima 

ciri yaitu: (1) Penelitian dilakukan pada latar alami; (2) Bersifat deskriptif yaitu data 

yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar; (3) Lebih memperhatikan 

proses dari pada hasil; (4) Dalam menganalisa data cenderung induktif; (5) Makna 

merupakan hal yang esensial (Bogdan & Biklen, 1982). 

Tujuan pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kompetensi SMK yang terdapat di SMK, potensi daerah yang menunjukkan 

kriteria basis dalam suatu kecamatan dan kompetensi SMK yang dibutuhkan berdasarkan 

potensi daerah yang dimiliki suatu kecamatan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

dipilih karena ada beberapa alasan yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada latar alamiah pada suatu konteks atau keutuhan seperti 

untuk mengetahui keadaan SMK dan potensi daerah suatu kecamatan. Tindakan 

Penulis sangat mempengaruhi apa yang dilihat; 

2. Menggunakan manusia sebagai instrumen penelitian dengan bantuan pihak lain. 

Manusia sebagai instrumen penelitian memungkinkan untuk mengembangkan 

pengetahuannya sehingga Penulis aktif mencari data yang dibutuhkan. Pengumpulan 

data tidak perlu menggunakan alat-alat tes; 

3. Data yang dikumpulkan dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. 
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B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 

dengan menggunakan analisis LQ dan analisis PCA. Analisis LQ digunakan untuk 

menganalisis potensi daerah dan analisis PCA digunakan untuk menganalisis potensi 

pendidikan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang yang terletak di bagian Timur 

Propinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°20' Lintang 

Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat 172 SMK dengan rincian 12 SMK berstatus 

negeri dan 160 SMK berstatus swasta. Kompetensi SMK yang belum mendukung 

potensi daerah. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian 

yaitu bulan April s.d. Juli 2017. 

 

D. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa 

yang terjadi di dalamnya. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tangerang, Badan Pusat Statistika Kabupaten Tangerang dan Kamar Dagang 

dan Industri Provinsi Banten. Objek penelitian ini dipilih karena Peneliti ingin 

mengamati secara mendalam potensi daerah dan kompetensi SMK yang dimiliki oleh 

SMK di Kabupaten Tangerang. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tangerang, Badan Pusat Statistika Kabupaten Tangerang dan Kamar Dagang 

dan Industri Provinsi Banten. 

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dokumentasi data yang diminta yaitu data 

SMK seperti nama SMK, tanggal SK pendirian, lokasi SMK, jumlah siswa dan 

kompetensi SMK;  

2. Badan Pusat Statistika Kabupaten Tangerang, dokumentasi data yang diminta 

meliputi hasil sensus penduduk, pertanian, peternakan dan perikanan; 
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3. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten, dokumentasi data yang diminta 

meliputi potensi dan peluang ekonomi; 

4. Kemendikbud, dokumentasi data yang diminta meliputi jumlah siswa, rasio siswa per 

sekolah, rasio siswa per guru, rasio siswa per kelas dan rasio siswa per siswa baru 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari bahan-bahan 

dokumentasi. Bahan dokumentasi yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah 

dokumen yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Badan Pusat 

Statistika Kabupaten Tangerang dan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten yang 

menyangkut SMK berbasis potensi daerah. 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen (alat) pengumpulan data berfungsi untuk memudahkan pengumpulan 

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan yaitu lembar checklist.  Bahan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini sangat banyak sehingga untuk mengingatkan apakah seluruh informasi sudah 

diperoleh atau belum dibuat daftar cek. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 
No. Data Metode Dokumentasi 
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang  

a. Kompetensi SMK  
b. Jumlah siswa per SMK dan per kecamatan  
c. Jumlah kelas per SMK dan per kecamatan  

 d. Jumlah rombel per SMK dan per kecamatan  
 e. Jumlah guru per SMK dan per kecamatan  
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang  

a. Sensus penduduk  
b. Sensus pertanian  
c. Sensus peternakan  

 d. Sensus perikanan  
3. Kamar Dagang dan Industri Propinsi Banten  

a. Potensi Ekonomi  
b. Peluang Ekonomi  
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H. Teknik Analisis Data Penelitian 

1. Metode Analisis Location Quotion (LQ) 

Metode analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat potensi wilayah yang terdiri dari potensi daerah. Hasil dari analisis LQ 

adalah untuk mengetahui sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi 

dalam suatu daerah. Metode analisis LQ membandingkan porsi potensi daerah untuk 

suatu sektor tertentu di suatu wilayah (lokal) dengan porsi potensi daerah untuk sektor 

yang sama pada wilayah yang lebih luas (regional) (Hendayana, 2003) (Morrissey, 2014) 

(Budiharso, 2001) (Guimarães, et al, 2009). 

Rumus dari metode LQ ini adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

LQi = Nilai LQ pada tahun i 

Si = Jumlah tenaga kerja sektor i di daerah yang dianalis (per kecamatan) 

Ni = Jumlah tenaga kerja sektor i seluruh daerah (Kabupaten Tangerang) 

S = Jumlah tenaga kerja semua sektor di daerah yang dianalisa (per kecamatan) 

N = Jumlah tenaga kerja semua sektor seluruh daerah (Kabupaten Tangerang) 

Nilai dari LQ akan menunjukkan kemampuan dari suatu daerah dalam sektor 

tertentu, yaitu bila: 

a. Nilai LQ<1, berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan impor 

dari daerah lain. 

b. Nilai LQ=1, berarti daerah yang bersangkutan mampu mencukupi daerah sendiri 

dalam kegiatan tertentu. 

c. Nilai LQ>1, berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan ekspor 

ke daerah lain. 

2. Metode Principal Component Analysis (PCA) 

Metode Principal Component Analysis (PCA) merupakan salah satu metode 

analisis multivariat yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi tetapi dapat 

menghasilkan data yang akurat dibandingkan dengan metode lainnya (Bodroža-solarov 

et al., 2011) (Žnidaršič, Verbič, & Babnik, 2006). Metode PCA digunakan sebagai 

analisis penentuan prioritas pengembangan sekolah kejuruan dengan 
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mempertimbangkan indikator pendidikan. Langkah-langkah perhitungan metode PCA 

antara lain adalah:  

a. Jumlah Penduduk 

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah jumlah penduduk usia 15-

19 tahun untuk masing-masing kecamatan. Data ini dapat diperoleh dari sensus 

penduduk yang dilakukan oleh BPS Kab. Tangerang. 

b. Rasio Siswa Per Sekolah 

Menghitung rasio siswa per sekolah dengan cara membagi jumlah siswa dengan 

jumlah sekolah dalam satu kecamatan yang sama. Data jumlah siswa dan jumlah 

sekolah diperoleh dari http://niep.data.kemdikbud.go.id.  

c. Rasio Siswa Per Kelas 

Menghitung rasio siswa per kelas dengan cara membagi jumlah siswa dengan 

jumlah kelas dalam satu kecamatan yang sama. Data jumlah siswa dan jumlah kelas 

diperoleh dari http://niep.data.kemdikbud.go.id. 

d. Rasio Siswa Per Guru 

Menghitung rasio siswa per guru dengan cara membagi jumlah siswa dengan 

jumlah guru dalam satu kecamatan yang sama. Data jumlah siswa dan jumlah guru 

diperoleh dari http://niep.data.kemdikbud.go.id. 

e. Rasio Siswa per Siswa Baru 

Menghitung rasio siswa per siswa baru dengan cara membagi jumlah siswa 

dengan jumlah siswa baru dalam satu kecamatan yang sama. Data jumlah siswa dan 

jumlah siswa baru diperoleh dari http://niep.data.kemdikbud.go.id. 

f. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

APK dihitung untuk masing-masing kecamatan dengan cara membagi jumlah 

siswa SMK dengan jumlah penduduk usia 15-19 tahun dikalikan dengan 100. 

g. Menghitung PCA 

PCA  merupakan analisis multivariat yang mempunyai tingkat kesulitan yang 

tinggi tetapi akan menghasilkan data yang mempunyai hasil yang lebih akurat 

dibandingkan dengan teknik analisis data lainnya. Menghitung PCA dapat dibantu 

dengan software Microsoft Excel add in XLSTAT. 

http://niep.data.kemdikbud.go.id.
http://niep.data.kemdikbud.go.id.
http://niep.data.kemdikbud.go.id.
http://niep.data.kemdikbud.go.id.
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3. SIG 

Teknik analisis data selanjutnya menggunakan alat bantu Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Data yang dibutuhkan dalam SIG ada dua data yaitu data spasial dan 

data non spasial (data atribut). Data spasial dalam penelitian ini berisi informasi lokasi 

yaitu berupa peta analog Kabupaten Tangerang yang didapat dari internet. Data non 

spasial dalam penelitian ini berisi informasi yang berkaitan dengan data spasial seperti 

gambaran umum Kabupaten Tangerang, potensi-potensi daerah, potensi pendidikan dan 

data SMK. 

Data atribut dapat diperoleh dengan menggunakan analisis Location Quotient 

(LQ) dan Principal Component Analysis (PCA). LQ merupakan metode untuk 

menganalisis pengembangan potensi daerah. PCA merupakan metode untuk 

menganalisis potensi pendidikan. Nilai skor potensi daerah dan potensi pendidikan 

diurutkan berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah kejuruan. Nilai kebutuhan terendah 

merupakan prioritas dibangunnya sekolah kejuruan baru dengan kompetensi SMK yang 

sesuai dengan pengembangan potensi wilayah. Data atribut yang diperoleh dari hasil 

temuan merupakan salah satu komponen dalam SIG (Mirza, 2008). 

Hasil dari SIG adalah suatu sistem yang memberikan informasi tentang 

kompetensi SMK yang diperlukan disuatu daerah sebagai pendukung untuk 

mengembangkan potensi daerah tersebut. Elemen yang diperlukan untuk menggunakan  

SIG adalah basis data dan peta. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer untuk 

memanipulasinya. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi baik yang 

terletak di atas meupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar dengan 

skala tertentu. Teknologi SIG yang berbasis web diharapkan pengguna dapat mengakses 

melalui media internet, sehingga pendistribusian informasi dapat meluas (Kharistiani & 

Aribowo, 2013). 

 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu 

1. Tahap Perencanaan 
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Tahap perencanaan terdiri dari tiga kegiatan seperti: (a) Menentukan 

kota/kabupaten yang akan dijadikan tempat penelitian, dalam penelitian ini 

kota/kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang yeng terletak di Provinsi 

Banten; (b) Menentukan metode penelitian dan teknik analisis data yang digunakan, 

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan analisis 

LQ dan PCA sebagai teknik analisis datanya; dan (c) Mempersiapkan kebutuhan selama 

penelitian dilaksanakan seperti laptop, modem, flash disk dan Alat Tulis Kantor (ATK).  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber melalui website dan surat 

elektronik (email). Sumber-sumber data dalam penelitian ini yaitu: (a) Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tangerang; (b) BPS Kabupaten Tangerang dan (c) Kadin Propinsi Banten. 

3.  Tahap Analisis Data 

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor kegiatan yang menjadi pemacu 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu kecamatan. Setiap kecamatan di Kabupaten 

Tangerang dianalisis potensi daerah yang paling menonjol yang mempunyai nilai LQ 

lebih dari 1. Analisis PCA digunakan untuk mengetahui lokasi prioritas pengembangan 

SMK. Kecamatan yang mempunyai nilai PCA di bawah rata-rata merupakan lokasi 

prioritas pengembangan SMK. Analisis data selanjutnya menggunakan metode analisis 

dekriptif yang dilakukan ketika data-data hasil pengumpulan data yang telah dianalisis 

menggunakan analisis LQ dan PCA. 

4. Tahap Pembuatan SIG 

Data yang telah tersusun lalu dibandingkan dengan standar yang berlaku dan 

ditampilkan dalam SIG. Prosedur dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.  



26 

 

TAHAP PERENCANAAN
Tahap perencanaan terdiri dari kegiatan:
1. Menentukan kota/kabupaten yanga akan dijadikan tempat penelitian dilakukan

melalui dua cara yaitu observasi dan kajian literatur;
2. Menentukan metode penelitian dan teknik analisis data;
3. Menentukan waktu penelitian;
4. Menentukan data dan sumber data;
5. Membuat instrumen pengumpulan data.

TAHAP PENGUMPULAN DATA
Tahap pengumpulan data terdiri dari kegiatan mengumpulkan data melalui 
website, surat elektronik (email) dan mendatangi ke kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang dan Kadin Propinsi Banten.

TAHAP ANALISIS DATA
Tahap analisis data terdiri dari kegiatan:
1. Data dari BPS Kabupaten Tangerang dianalisis menggunakan analisis LQ;
2. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dianalisis menggunakan

analisis PCA;
3. Hasil analisis LQ dan PCA selanjutnya menggunakan metode analisis

deskriptif.

TAHAP PEMBUATAN SIG
Tahap pembuatan SIG terdiri dari kegiatan:
1. Mengumpulkan data spasial dan non spasial
2. Mengonversi file
3. Membuat dan membahas file

 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 


