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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian adalah tempat melaksanakan kegiatan penelitian  untuk 

memperoleh data  yaitu terdiri dari  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Subang, Jl. Wera Km 05 Kecamatan Dangdeur Kabupaten Subang, PPPPTK 

Pertanian Cianjur dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Alasan dari 

pemilihan judul penelitian tersebut, dikarenakan belum ada yang melakukan 

penelitian, untuk Relevansi  Kurikulum antara Prodi Agroindustri konsentrasi  

Teknologi Perbenihan Tanaman dengan SMK N 2 Subang program keahlian 

Agribisnis Tanaman Pangan.  

2. Populasi Penelitian   

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiono (2008:15). Sesuai 

dengan tujuan penelitian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 

SMK Negeri 2 Subang dan  Prodi Agroindustri FPTK UPI Bandung yang 

merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru dan tenaga kerja 

tingkat menengah dalam bidang Agroindustri.   
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3.  Sampel Penelitian  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap representatif terhadap 

populasi.  Sesuai dengan tujuan penelitian  yaitu Relevansi Kurikulum Prodi 

Agroindustri FPTK UPI dengan Kurikulum SMK Negeri 2 Subang, maka sampel 

dalam penelitian ini ialah kurikulum SMK Negeri 2 Subang dan kurikulum Prodi 

Agroindustri sebagai dokumen yang akan penulis pelajari. Namun demikian, 

dalam mendapatkan kurikulum tersebut penulis melibatkan Ketua jurusan 

program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan SMK Negeri 2 Subang dan Ketua 

Prodi Agroindustri  FPTK UPI sebagai pemegang kurikulum tersebut.   

B. Desain Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, desain dalam 

penelitian ini adalah analisis isi atau dokumen (content or document analysis). 

Analisi isi atau dokumen (content or document analysis) merupakan metode 

ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, 

dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan 

dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian (Sukmadinata, 2009). 

Metode Analisi Isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis 

isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi baik surat 

kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang 

lain. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut : 

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript). 
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2. Penelitian memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data 

yang dikumpulkannya kerena sebagian dokumentasi tersebut bersifat 

sangat khas/spesifik. 

Metode content analiysis merupakan suatu metode yang amat efisien untuk 

menginvestasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk 

broadcast. Adapun prinsip-prinsip dasar content analysis adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip sistematik, yaitu ada perlakuan prosedur yang pada semua isi yang  

dianalisis.  

2. Prinsip objektif, yaitu hasilnya tergantung pada prosedur penelitian, bukan 

pada orangnya. 

3. Isi yang nyata, yaitu diberi pengertian atau yang diteliti dan dianalisis 

hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh 

peneliti. 

 

C. Metode Penelitian  

 Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia, metode mengandung pengertian yaitu cara yang teratur 

dan terarah dengan baik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, penggunaan 

metode yang tepat merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan 

suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai 

sejauhmana relevansi antara Kurikulum Prodi Agroindustri dengan SMK N 2 

Subang. Sehubungan dengan tujuan tersebut metode yang sesuai untuk digunakan 

adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, menurut Sudjana (2001): 64) yaitu 
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penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi pada saat sekarang.  Data atau informasi yang didapat di lapangan disusun, 

dijelaskan kemudian di analisis (karena itu metode-metode ini sering pula disebut 

metode analitik). 

Menurut Surakhmad (1990:140) ada sifat-sifat tertentu yang pada 

umumnya terdapat dalam metode deskriptif sehingga dapat dipandang sebagai 

ciri, yakni bahwa metode itu :  

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang, yaitu masalah-masalah yang aktual.  

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik).  

D. Definisi Operasional  

Peneliti menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

sebagai upaya untuk menghindari kesalahan dalam  penafsiran, adapun penjelasan 

tersebut yaitu : 

1. Relevansi dimaksudkan terdapatnya hubungan keserasian dan keselarasan 

antara kurikulum Program Studi  Agroindustri konsentrasi Perbenihan 

Tanaman dengan kurikulum SMK N 2 Subang jurusan Agribisnis Tanaman 

Pangan.  

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengalaman mengenai isi dan 

bahan pelajaran yang merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Syarif, 1993:7).  
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3. Mata Pelajaran Produktif adalah segala mata pelajaran yang dapat membekali 

pengetahuan teknik dasar keahlian kejuruan (Depdikbud, 1999:3).  

Mata pelajaran produktif merupakan mata pelajaran yang proses 

pembelajarannya membutuhkan keahlian atau keterampilan yang dirancang 

dan dilaksanakan berdasarkan prosedur serta standar kerja yang sesungguhnya 

(real job), untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai tuntutan pasar. 

4. Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok mata kuliah yang ditunjukan 

untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian 

bidang studi/bidang ilmu terkait, terdiri dari MKK program studi dan MKK 

fakultas.  

5. Pendidikan Teknologi Agroindustri adalah salah satu jurusan dari Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas pendidikan Indonesia 

yang memiliki tiga konsentrasi yaitu Teknologi Perikanan, Teknologi 

Perbenihan Tanaman, dan Teknologi Peternakan.  

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri  Subang adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan pertanian yang memiliki 15 program keahlian dan salah 

satunya yaitu program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan (APTN). 

E. Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiono (2007:148) “instrument penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosisal yang diamati”. 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  

studi dokumentasi. Studi dokumentasi  merupakan suatu teknik pengumpulan data 
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dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. 

Menurut Soepono (2012), studi dokumentasi atau biasa disebut kajian 

dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek 

penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran 

data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang  berjalan telah 

terdokumentasikan dengan baik. 

Dokumen yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kurikulum 

SMK Negeri 2 Subang dan Kurikulum Prodi Agroindustri yang akan penulis kaji 

relevansinya untuk keperluan pendidikan dalam bidang Agroindustri. Studi 

dokumentasi kurikulum produktif merupakan dokumen seperangkat rancangan 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada mata 

pelajaran produktif.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian  Relevansi Kurikulum Prodi Agroindustri FPTK UPI dengan 

SMK Negeri 2 Subang dapat dipelajari melalui pengkajian silabus yang sedang 

digunakan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data  dilakukan sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan dan mempertimbangkan data yang perlu dihimpun untuk 

menganalisis materi produktif antara Prodi Agroindustri FPTK UPI  
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konsentrasi Teknologi Perbenihan Tanaman dengan SMK Negeri 2 

Subang program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan.  

b. Mengumpulkan referensi yang diperlukan untuk menyusun instrumen 

penelitian.  

c. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada pembimbing.  

d. Dari data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan  dianalisis  oleh 

peneliti  kemudian dilihat kesamaannya yang meliputi :  

1. Kesetaraan penamaan antara mata kuliah produktif Prodi 

Agroindustri konsentrasi teknologi perbenihan tanaman dengan  

mata pelajaran  produktif  SMK  Negeri 2 Subang program keahlian 

Agribisnis Tanaman Pangan.  

2. Kesesuaian kompetensi yang dipelajari  

3. Kedalaman kompetensi yang dipelajari  

G.  Analisis Data 

 Data - data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan 

sebagai berikut :  

a. Data yang telah terkumpul selanjutnya dideskripsikan dengan metode 

maping atau pemetaan yang terdiri dari :  

1. Kesetaraan penamaan antara mata kuliah produktif Prodi Agroindustri 

konsentrasi Teknologi Perbenihan Tanaman dengan  mata pelajaran  

produktif  SMK  Negeri 2 Subang program keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan.  
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2. Kesesuaian kompetensi yang dipelajari  

3. Kedalaman kompetensi yang dipelajari  

b. Data yang telah dipetakan  kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kesamaan kompetensi yang ada  di kurikulum Prodi Agroindustri dengan  

kurikulum SMK Negeri 2 Subang.  

  


