
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud untuk mengungkapkan

hubungan antar vanabel melalui studi korelasi atau regresi untuk menguji hipotesis

tertentu. Namun pada penelitian ini penulis berusaha untuk melakukan eksplorasi

dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui

komunikasi yang intensif dengan sumber data. Oleh karena itu metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Dalam penelitian ini penulis bemsaha untuk mendeskripsi dan

menginterpretasikan perisitiwa atau kejadian yang ada dari kegiatan unit atau

organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam

menjalankan fungsi perencanaan pendidikan Sekolah Dasar pada kerangka

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Sebagaimana menumt Nana Sudjana (1989:64) bahwa "metode penelitian

deskriptif ini adalah penelitian yang bemsaha mendeskripsikan suatu gejala,

penstiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang". Dengan perkataan lain,

penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Sejalan dengan itu menumt Winamo Surakhmad (1990: 140) bahwa metode

deskriptif inimempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa
sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
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2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kerriudian
dianalisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode anahtik) ^ ^

Sedangkan pendekatan kualitatif tidak sekadar teknik pengumpulan data,

tetapi merupakan cara pendekatan terhadap dunia empiris yang diarahkan pada

usaha menguasai pada teon-teori dasar penelitian yang bersifat deskriptif, dengan

mementingkan penguasaan proses penelitian, dengan membatasi studi pada fokus

kajian, menentukan kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan hasil penelitian,

sehingga bisa diterima serta dibenarkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak peneliti

dan yang diteliti (responden).

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif ini sebagaimana yang dikemukakan

Nana Sudjana (1989:197) ada lima ciri pokok dari penelitian kualitatif.

(a) Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber
data langsung.

(b) Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik.
(c) Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil.
(d) Penelitian kualitatif sifatnya induktif.
(e) Penelitian kualitatifmengutamakan makna.

Dari ciri di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai

dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan berdasarkan

lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya,

melalui pemaparan deskriptik analitik, tanpa menggunakan enumerasi dan statistik,

sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dan tingkah laku

dalam situasi alami.

B. Subyek Penelitian

Subyek atau responden utama dalam penelitian ini menggunakan sampel

bertujuan tidak menggunakan sampel acak, yaitu mereka yang terlibat atau pihak-
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pihak yang terkait dalam perencanaan pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Sebagaimana menurut

Nasution (1992:132) "penentuan subyek penelitian atau responden dalam penelitian

kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (Purposive sampling)",

atau disebut juga judmental sampling yaitu dengan mengambil orang-orang

terpilih betul oleh peneliti menumt ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel yang

relevan dengan desain penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti

berusaha memperoleh sampel atau wakil-wakil dan segala lapisan populasi yang

memiliki ciri-cin esensial dan populasi sehingga dapat dianggap cukup

representatif atau dengan kata lain penentuan personil sampel didasarkan atas

pertimbangan atau judgment peneliti.

Berkaitan dengan itu menumt Moleong (1998 : 165) cin-ciri sampel

bertujuan yaitu:

1. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditank lebih dahulu;
2. Pemilihan sampel secara berurutan untuk memperoleh informasi yang

telah diperoleh lebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau ada
kesenjangan informasi;

3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada awalnya sampel dianggap
sama, kemudian informasi mengembang dan makin meluas, sehingga
sampel dipilih berdasarkan fokus kajian;

4. Pemilihan dan penarikan sampel akan berakhir jika sudah mulai terjadi
pengulangan informasi atau sudah terjadi ketuntasan atau kejenuhan dan
tidak diperoleh tambahan informasi yang berarti.

Jumlah responden tidak ditentukan sebelumnya, tetapi yang peneliti anggap

penting adalah asumsi bahwa konteks lebih penting dan jumlah. Besarnya sampel

tergantung pada perolehan informasi yang diberikan responden. Sehingga para

stakeholder yang dipilih adalah mereka yang diharapkan akan memberikan data

dan informasi yang diperlukan untuk penelitian.
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C. Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik im

digunakan untuk memperoleh informasi serta saling melengkapi. Dalam penelitian

ini penulis menggunakan kisi-kisi atau instrumen penelitian sebagai pedoman

dalam rangka untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Dalam Husaim Usman, dkk. (1998 : 54) Observasi menjadi

salah satu teknik pengumpulan data apabila : "(1) sesuai dengan tujuan penelitian,

(2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol

keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya)".

Berkaitan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan

dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung terhadap obyek penelitian

temtama yang berkaitan dengan berbagai kegiatan proses perencanaan pendidikan

yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Majalengka. Oleh karena itu observasi ini dilakukan pula sejak sebelum

wawancara dilakukan, dimana observasi awal im dilakukan dalam rangka

melengkapi bahan-bahan wawancara dan studi dokumentasi.

Sebagaimana yang dikemukakan John W.Best dalam Research In Education

(1977) 'sebagai alat pengumpul data, observasi-langsung akan memberikan
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sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi

tertentu dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti'

(Sanafiah Faisal, dkk., 1982 : 204).

b. Wawancara

Kegunaan wawancara ini adalah (1) untuk mendapatkan data ditangan

pertama (pimer), (2) sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya (selain

dari teknik observasi di atas), dan juga (3) untuk menguji hasil pengumpulan data

lainnya. Selain itu kegunaan wawancara disini yaitu sebagai alat pengumpul data

yang bermaksud untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati

responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan kisi-kisi pengumpulan

data, dimana pedoman ini dibuat dan dimmuskan dalam bentuk terbuka yang

dilakukan pada personil yang terlibat dalam sistem perencanaan pendidikan

Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Majalengka.

Sebagaimana dikemukakan John W.Best dalam Research In Education

(1977) 'melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang responden agar

memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas'. Dengan wawancara juga, peneliti

dapat menggali soal-soal penting yang belum terpikirkan dalam rencana

penelitiannya. Kemudian wawancara juga berguna (Sanafiah Faisal, dkk., 1982 ;

Husaini Usman, dkk., 1998) untuk : (1) mendapatkan data di tangan pertama

(primer), (2) pelengkap teknik pngumpulan data lainnya, (3) menguji hasil

pengumpulan data lainnya.
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c. Studi Dokumentasi

Selain dengan menggunakan teknik-teknik di atas, yaitu melalui observasi

dan wawancara juga digunakan teknik studi dokumentasi. Studi ini dilakukan

dengan mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan proses

penyusunan perencanaan pendidikan, baik bempa pemndang-undangan, peraturan

pemerintah maupun petunjuk-petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan

pendidikan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Dengan teknik ini

diharapkan dapat diperoleh data-data tertulis, baik bempa dokumen-dokumen, foto-

foto, rekaman pembicaraan selama rapat-rapat, notula rapat maupun yang lainnya.

Sejalan dengan itu Suharsimi Arikunto dalam Prosedur Penelitian Suatu

Pendekatan Praktek (1998 : 236) mengemukakan "penggunaan metode

dokumentasi tidak kalah pentingnya dari metode-metode lainnya", yaitu mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang bempa catatan-catatan, transkrip, buku,

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instmmen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti

sendiri, dimana peneliti bemsaha untuk memperlancar dan mengarahkan proses

pengumpulan data melalui pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Husaini Usman, dkk. dalam

Metodologi Penelitian Sosial, bahwa alat pengumpul data atau instrumen penelitian

dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendin (peneliti mempakan key

instrument). Adapun teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah

observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan "teknik angket
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dalam penelitian kualitatif "ini biasanya tidak digunakan dalam pengumpulan data.

(Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 1998 ; 81).

Melalui penyusunan serangkaian pedoman dalam rangka pengumpulan data

ini peneliti melengkapi diri pula dengan buku catatan, tape recorder dan kamera.

Peralatan tersebut digunakan untuk dapat merekam informasi verbal maupun non

verbal selengkap mungkin. Sebagaimana Bogdan dan Biklen (1982 : 73)

mengemukakan bahwa "keberhasilan suatu penelitian naturalistik atau kualitatif

tergantung kepada ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan (field notes) yang

disusun peneliti". Oleh karena itu penulis mencoba merekonstruksikan sendiri

instmmen penelitian ini dan sekaligus melakukan judgment yang digunakan

sebagai acuan global sebagaimana terlampir.

D. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa sumber yang menjelaskan tahap-tahap dalam penelitian

kualitatif. Sumber-sumber itu antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh

Bogdan dalam Moleong, (1998), ada tiga tahapan, yaitu "(1) pra-lapangan, (2)

kegiatan lapangan, dan (3) analisis intensif. Sejalan dengan itu menumt Nasution

(1992 : 33) ada "tiga tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian itu

adalah, tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap member chek".

Secara garis besar tahapan tersebut dalam penelitian ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi

Tahap ini mempakan tahap persiapan dalam penelitian dengan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut:

 



77

a. Persiapan kelengkapan administrasi penelitian, baik berupa surat pengantar

maupun surat-surat ijinpenelitian.

b. Penyempumaan desain penelitian, perbaikan pedoman wawancara dan

observasi, serta mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing.

c. Melakukan pendekatan dengan dinas mstansi terkait yang diharapkan dapat

memberikan informasi awal tentang proses penyusunan perencanaan serta

mencari gambaran awal tentang lokasi penelitian.

d. Menghubungi para responden dan membuat kesepakatan waktu mengadakan

studi wawancara, observasi maupun studi dokumentasi.

2. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi ini mempakan tahapan pelaksanaan penelitian yang

sesungguhnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi yang

telah dirancang sebelumnya, yaitu melalui kegiatan wawancara, observasi, dan

studi dokumentasi.

Tahap inidilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, wawancara dilakukan kepada responden yang terlibat langsung

dalam proses perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Kedua, peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan proses

penyusunan perencanaan, baik selama persiapan maupun dalam pelaksanaannya.

Ketiga, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai hal yang

berhubungan dengan peraturan tentang perencanaan pendidikan bempa surat-surat

keputusan, undangan rapat, notula rapat, dan surat keputusan pengesahan proyek-

proyek.
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3. Tahap Member Chek

Tahap ini mempakan tahap untuk memperoleh keabsahan dan kepercayaan

data dan informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara, observasi dan studi

dokumentasi. Peneliti berusaha mengkonfirmasikan data dan informasi yang telah

diterima dengan pihak pemberi informasi (subyek penelitian) untuk meminta

persetujuan dengan memberikan kewenangan kepada responden untuk

mengoreksi7menambah atau memperjelas informasi terlebih dahulu. Pengecekan

informasi ini dilakukan setiap saat selesai melakukan pengumpulan data melalui

wawancara, observasi ataupun studi dokumentasi.

E. Analisis Data Penelitian

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Data dan

informasi yang telah diperoleh peneliti dianalisis dan diinterpretasikan secara terns

menems mulai dari awal sampai akhir penelitian. Analisis dan interpretasi data

memjuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Prosedur analisis data atas dasar tiga tahapan sesuai yang disarankan

Nasution (1992), yakni Pertama, reduksi data dilakukan dengan menelaah kembali

keseluruhan catatan dan rekaman lapangan yang diperoleh melalui wawancara,

observasi dan studi dokumentasi. Kedua, display data yaitu dengan

mensistematisasikan pokok-pokok informasi dengan tema dan polanya. Pola yang

nampak ditarik sebagai suatu kesimpulan, sehingga data dan informasi yang

dikumpulkan akan bermakna. Ketiga, mengambil kesimpulan dan verifikasi atas

rangkuman data dan informasi yang nampak dalam display, sehingga bermakna.

Karena kesimpulan awal biasanya tentatif, maka agar kesimpulan semakin mantap,
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dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung dan kesimpulan akan lebih

grounded.

F. Validasi Temuan Penelitian

Menurut Nasution (1992:148-152) dan Moleong (1998:173) bahwa untuk

menetapkan keabsahan (thrutworthiness) diperlukan teknik pemeriksaan atau

pengujian dan bahwa tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif ditentukan oleh

kriteria-kriteria : (1) Kredibilitas atau derajat kepercayaan (validitas internal), (2)

Transferabilitas atau keteralihan (validitas ekstemal), (3) Dependabilitas atau

kebergantungan (reabilitas) dan (4) Konfirmabilitas atau kepastian (objektifitas).

1. Kredibilitas

Kredibilitas atau derajat kepercayaan mempakan salah satu ukuran tentang

kebenaran data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini bermaksud untuk

menggambarkan kecocokan konsep penelitian dengan konsep yang ada pada

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

a. Trianggulasi, yaitu mengecek kebenaran data dengan membandingkan dengan

data dari sumber lainnya.

b. Pembicaraan dengan kolega (Peer debriefing), hal ini peneliti membahas

catatan-catatan lapangan dengan kolega, teman sejawat yang mempunyai

kompetensi tertentu.

c. Penggunaan bahan referensi digunakan untuk mengamankan berbagai informasi

yang didapat dari lapangan, dalam kaitannya ini penulis memanfaatkan

kegunaan tape recorder untuk merekan hasil wawancara.
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d. Mengadakan member chek, setiap akhir wawancara atau pembahasan suatu

topik diusahakan untuk menyimpulkan secara bersama sehingga perbedaan

persepsi dalam suatu masalah dapat dihindarkan, juga dilakukan konfirmasi

dengan nara sumber terhadap laporan hasil wawancara, sehingga apabila ada

kekeliruan dapat diperbaiki atau bila ada kekurangan ditambah dengan informasi

bam. Dengan demikian data yang diperoleh sesuai dengan yang dimaksud oleh

nara sumber.

Dalam pemeriksaan keabsahan data, peneliti akan mempedomani juga

kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diajukan Moleong, yaitu

untuk kriteria kredibilitas akan digunakan teknik pemeriksaan perpanjangan keikut

sertaan, ketekunan pengamatan, trianggulasi, pengecekan sejawat, kecukupan

referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Sedangkan untuk

keterangan digunakan uraian rinci. Untuk kebergantungan akan digunakan audit

kebergantungan dan kriteria kepastian digunakan audit kepastian.

2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan adalah mempakan validitas ekstemal hasil

penelitian, maksudnya hingga sejauh manakah hasil penelitian ini dapat diterapkan

atau diaplikasikan dalam konteks atau situasi lain. Transferabilitas hasil penelitian

bam ada, jika pemakai melihat situasi yang identik dan memiliki keserasian antara

hasil penelitian dengan permasalahan ditempatnya. Meskipun diakui bahwa tidak

ada situasi yang sama pada tempat dan kondisi yang lain. Transferabilitas

mempakan suatu kemungkinan, sehingga peneliti tidak memiliki keyakinan akan

dapat menjamin validitas ekstemal ini (Nasution, 1992).
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3. Dependabilitas

Dependabilitas atau kebergantungan adalah suatu knteria kebenaran pada

penelitian kualitatif yang pengertiannya sejajar dengan rehabilitas dalam penelitian

kuantitatif, yakni mengupas tentang konsistensi hasil penelitian. "Konsep

ketergantungan lebih luas daripada reabilitas, karena peninjauannya lebih dari segi

konsep untuk memperhitungkan segala-galanya yang ada pada reabilitas itu

sendiri" (Moleong, 1998:174).

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau kepastian berasal dari konsep objectivitas menumt

penelitian non kualitatif. Agar kebenaran dan objektivitas hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan cara "audit trail", yakni dengan

melakukan pemeriksaan ulang sekaligus dilakukan untuk meyakinkan bahwa hal-

hal yang dilaporkan dapat dipercaya dan sesuai dengan situasi yang nyata, maka

peneliti melakukan upaya:

a. Data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi

dokumentasi direkapitulasi dalam laporan lapangan yang lengkap dan cermat.

b. Data mentah disusun dalam hasil analisis dengan cara menyeleksi kemudian

merangkum atau menyusunnya kembali dalam bentuk deskripsi yang lebih

sistematis.

c. Membuat hasil sintesis data bempa kesesuaian tema dengan tujuan penelitian,

penafsiran dan kesimpulan.

d. Melaporkan seluruh proses penelitian sejak pra survey, penyusunan desain

pengolahan data, hingga penulisan laporan akhir.

 



 




