
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu "suatu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". (Bondan dan Taylor, 1975 : 5).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, karena data yang

diinginkan merupakan deskripsi tetang proses pengembangan kurikulum serta perilaku

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, yang

secara substansial di dalamnya terdiri dari beberapa kompetensi yang menjadi dasar

penyusunan kurikulum.

Di samping itu alasan memilih pendekatan penelitian kualitatif, karena

pendekatan kualitatif memiliki karakteristik: (1) tatanan yang alami (natural setting)

merupakan sumber langsung data dan peneliti sebagai instrumen kunci, (2) bersifat

deskriptif, (3) lebih mempedulikan proses dari pada hasil, (4) cenderung menganalisis

data secara induktif, dan (5) "makna" merupakan kepedulian utama pada pendekatan

kualitatif. Ada beberapa istilah lain tentang pendekatan kualitatif, yaitu penelitian

atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksional simbolik, perspektif ke

dalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, dan deskriptif. Beberapa hal yang

menjadi pertimbangan Peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan

kualitatif, antara lain:
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Pertama, Kelebihan dalam penyelidikan. Kadang-kadang sangat sedikit

peneliti dalam suatu penelitian dengan pendekatan penelitian lain antara subjek atau

objek yang diteliti dengan peneliti memiliki kedekatan. Dengan menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif antara peneliti dengan subjek atau objek yang diteliti

memiliki kedekatan baik secara fisik maupun emsosional. Keterlibatan langsung

peneliti dalam aktivitas subjek yang diteliti, maka peneliti dapat mengetahui secara

mendalam fenomena-fenomena yang terjadi. Hal ini disebabkan peneliti merupakan

kunci penelitian yang dapat pengetahuan secara langsung apa yang terjadi tentang

situasi yang diteliti.

Kedua, kelebihan kemungkinan mendekati subjek. Lazimnya dalam

penelitian kuantitatif antara peneliti dan subjek yang diteliti relatif kurang memiliki

kedekatan baik secara fisik maupun emosional, babkan peneliti dan subjek yang diteliti

tidak saling mengenal, namun dalam pendekatan kualitatif antara peneliti dan subjek

yang diteliti memiliki kedekatan., karena lazimnya dalam penelitian ini data yang

diperoleh dengan cara observasi partisipan.

Ketiga yang menjadi alasan peneliti memiliki pendekatan kualitatif adalah

adanya kekayaan data yang diperoleh. Dalam situasi yang alami segala sesuatu

berlangsung dalam siatuasi penelitian yang potensial. Lewat pengamatan langsung

dapat dilihat, didengar, dan dicermati, serta pengukuran yang kemungkinan tidak

terlewatkan. Dalam lingkungan yang dikenal oleh subjek, maka mereka akan

bertingkah laku secara spontan tidak dibuat-buat. Dengan demikian data dapat diamati

secara maksimal. Berkenaan dengan hal itu, maka peneliti membuat disain (rancangan)

penelitian, sebagai mana dapat dilihat pada gambar yang terlampiran pada akhir Bab

III ini.
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B. Deskriptif Latar (Lokasi) Penelitian

Sebagai mana telah disebutkan dalamjudul dan Bab I dalam laporan penelitian

ini, bahwa penelitian mengambil lokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial Bandung. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial Bandung adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah wewenang

Departemen Sosial RI. Tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial Bandung adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan

bagi tenaga-tenaga sosial, baik tenaga sosial (pegawai) di lingkungan Departemen

Sosial, dan tenaga sosial sukarela masyarakat.

Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Pusat setiap

kegiatannya sangat ditentukan kebijakan pusat terutama dari aspek anggaran. Imphkasi

dengan hal tersebut, maka setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang

dilaksanakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung

selalu mengalami kendala terutama kendala teknis. Dalam hal ini kendala dalam

mengembangkan setiap program pendidikan.

Program-program pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan

BBPPKS terdiri dari beberapa jenis , yaitu Pendidikan dan Pelatihan keprofesian

Pekerjaan Sosial, antara lain :

1. Pelatihan Keahlian Pekerjaan Sosial (PKPS) yang telah terselenggara sebanyak 24

angakatan.

2. Pelatihan Manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial (PMUKS), telah terselenggara

sebanyak 22 angkatan.

3. Pelatihan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial (P5S),

terlenggara 16 angkatan.
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4. Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial tingkat II yang telah terselenggara

sebanyak 7 angkatan.

5. Pelatihan Satuan Bakti Pekerjaan Sosial. Telah terselenggara sebanyak 16

angkatan.

Beberapa jenis pendidikan dan pelatihan teknis, meliputi:

1. Pelatihan Administrasi Dasar Umum (ADUM) yang telah terselenggara sebanyak 7

angkatan.

2. Pelatihan Tenaga Sosial Masyarakat (TKSM).

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penehtian yang telah disebutkan di atas, yaitu

pendekatan kualitatif, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode survey, yaitu salah satu rumpun pendekatan penelitiankualitatif

yang betujuan menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu proses keguatan dan

tingkah laku manusia yang diteliti.

Metode survey adalah untuk mengamati prosedur dan mekanisme perilaku

individu dalam lingkungannya sendiri, b'erinteraksi, dan berusaha memakai bahasanya

dan menafsirkan terhadap dunia sekitarnya. Dalam prosedur dan mekanisme aktivitas

kerja Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.

D. Penentuan Sumber Data

Sebelum melakukan penelitian kelapangan peneliti terlebih dahulu menentukan

sumber data yang diperlukan. Bagian ini akan menguraikan secara rinci sumber-

sumber data. Hasil dari suatu penelitian akan sangat tergantung dari kelengkapan dan

ketepatan data atau informasi yang diperoleh dan digunakan untuk mengambil
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kesimpulan. Oleh karena itu, sumber data merupakan faktor pi

memperoleh data yang tepat, akurat, dan lengkap. Sumber data dapat dii

menurut teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. ApaBfla^frta-^-'

dikumpuikan dengan menggunakan wawancara, maka sumber datanya adalah

manusia, yang disebut responden. Apabila teknik pengumpulan datanya observasi,

maka sumber datanya adalah adalah proses dan tingkah laku manusia dengan berbagai

latar yang ada disekitamya. Apabila teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik

dokumentasi, maka yang menjadi sumber datanya adalah literatur-literatur dari subjek

dan objek yang diteliti.

1. Aspek-aspek yang Diteliti

Responden dalam penelitian ini, terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu:

a. Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II.

Kelompok responden alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja

Sosial dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pandangan mereka

terhadap pekerjaan atau tugas yang dilakukannya, yang meliputi , kebutuhan

kompetensi-kompetensi dalam melakukan pekerjaan sosial, faktor-faktor apa

yang yang menghambat prosedur dan mekanisme pekerjaan sosial.

a. Widyaiswara di BBPPKS

Kelompok Widyaiswara adalah responden lainnya yang akan dijadikan

sumber data. Widyaiswara merupakan komponen penting dalam sistem

pendidikan dan pelatihan, khusunya dalam proses pengembangan kurikulum.

Bahkan widyaiswara merupakan unsur yang tidak bisa diabaikan dalam proses

pengembangan kurikulum. Karena diharapkan widyaiswara akan dapat

memberikan informasi penting baik dalam proses pengembangan kurikulum itu
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sendiri juga dalam isimateri kurikulum yangdikembangkan.

b. Ahli Pekerjaan Sosial

Kelompok Ahli (master/doktor) pekerjaan sosial, diperlukan atau

dibutuhkan informasinya dalam hal konsep dan dalil, metode dan teknik,

prosedur dan mekanisme pekerjaan sosial yang nantinya menjadi sumber data

untuk dijadikan bahan atau materi kurikulum. Ahli Pekerjaan Sosial, sangat

mengetahui tentang kompetensi-kompetensi dan batas minimal serta standar

suatu performan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan

pekerjaan atau tugasnya.

c. Ahli Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan, peranan

ahli kurikulum merupakan sosok yang tidak bisa diabaikan. Karena ahli

kurikulum merupaka ahli yang sangat kompeten dalam bidang pengembangan

kurikulum. Dalam penelitian ini diharapkan ahli kurikulum dapat memberikan

informasi tentang prosedur dan mekanisme serta karakteristik pengembangan

kurikulum suatu pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini pengembangan

pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II.

1. Sumber Data

Proses dan kegiatan adalah hal lain yang dapat dijadikan sumber data dan

informasi dalam penelitian ini. Sumber data proses dan kegiatan, dibagi

kedalam dua kelompok.
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a. Proses dan Kegiatan Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Tingkat II

Keluruhan aktivitas atau kegiatan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

merupakan sumber informasi yang penting untuk mengetahui kompetensi-

kompetensi, prosedur dan mekanisme pekerjaan sosial yang sedang

dipraktikan oleh Pejabat Fungsional Pekerja Sosial, yang nantinya sebagai

bahan masukan untuk isi/materi kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial Tingkat II. Dalam kegiatan ini diamati pola tingkah laku

pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai latar atau

lingkungannya.

b. Proses dan Kegiatan Pengembangan kurikulum Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II

Proses dan kegiatan pengembangan kurikulum Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II yang dilakukan oleh pengembangan di

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang

Bandung. Dalam hal ini ingin diketahui bagaimana prosedur, mekanisme,

dan langkah-langkah pengembangan kurikulum Pelatihan Pejabat

Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II. Siapa saja unsur-unsur yang terlibat

dalam pengembangan kurikulum. Faktor-faktor apa yang menghambat

pengembangan kurikulum Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah sumber data yang tidak bisa diabaikan dalam

penelitian kualitatif. Dari dokumen dokumen ini diharapkan dapat diperoleh

data yang relevan dengan subjek dan objek penelitian. Dokumen yang
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dibutuhkan adalah tentang proses pengembangan kurikulum, baik dari berbagai

literatur, atau dokumen kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional Pekarja sosial

Tingkat II, serta dari berbagai hasil rekaman penelitian yang lainnya. Sumber

data dokumentasi ini berisikan tentang dua hal, sebagai berikut.

a. Dokumen yang kaitannya dengan pekerjaan sosial

b. Dokumen yang kaitannya dengan pengembangan kurikulum.

Perlu dijelaskan, sumber data, baik dari reponden, proses dan kegiatan, dan

dokementasi dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan sampel sebelumnya,

karena sampel ditetapkan berdasarkan teknik berkembang terus (snow ball) secara

bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan

(redudancy).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Perbedaan karakteristik metodologi penehtian kualitatif dengan metodologi

penelitian lainnya adalah instrumen yang digunakan. Dalam penelitian kaulitatif

insrrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, jadi merupakan kunci instrumen (key

instrumen) yang terjun langsung dalam kelapangan, serta berusaha sendiri dalam

mengumpulkan data atau informasi.

Agar data atau informasi dapat dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan, maka

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini, sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah "Pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu

hal, khususnya untuk maksudpengumpulan data. Merupakan suatu verbalisasi

mengenai hal-halyang diamati Kartono ( Chaplin, 1996 : 157)
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Berkenaan dengan hal tersebut observasi dilakukan untuk mengamati gejala-

gejala yang ada dilapangan, peneliti dapat melihat secara obyektif kekuranga-

kekurangan data, dan peneliti dapat melengkapi hal-hal yang sedianya tidak dapat

diungkapkan oleh responden dalam wawancara. Agar data observasi akurat maka

dalam pelaksanaanya menggunakan alat bantu, berupa kamera video, tustel dan

pedoman obervasi.

2. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara sangat ditentukan oleh

karakteristik responden dan data yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, dalam

wawancara ini peneliti menyusun pedoman wawancara, yang setiap pedoman

wawancara disesuaikan dengan data yang akan diperoleh serta karakteristik

responden. Untuk itu, pertanyaan dalam pedoman wawancara yang diajukan

kepada alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II, adalah

untuk memperroleh informasi tentang relevansi isi/materi kurikulum yang telah

diterima dalam pelatihan sesuai dengan praktik kerja Pejabat Fungsional Pekerja

Sosial Tingkat II. Apa saja materi/isi kurikulum menurut alumni yang relevan

dengan praktik kerja Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II. Kompetensi-

kompetensi apa yang harus diajarkan dalam Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja

Sosial Tingkat II

Sedangkan pertanyaan dalam pedoman wawancara dengan ahli pekerja

sosial adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana teori dan praktik

pekerjaan sosial yang terstandarkan; informasi tentang parameter performan

seorang pekerjaan sosial yang sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan;

informasi tentang bagaimana prosedur dan mekanisme seorang pekerja sosial yang
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sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme yang diper:

kompetensi-kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang pekerjk so&aWaJ$fr}:.'p ,.

melaksanakan tugasnya. v~'-.-:.'./. "£ Ll..-/'7

Pertanyaan yang diajukan kepada widyaiswara, secara substansial berisikan

tentang pertanyaan yang akanmenggali informasi tentang bahan apayang menjadi

isi/materi kurikulum Pejabat Fungsional Pekerja Sosial; memperoleh informasi

tentang pengorganisasin dan sekuen dari materi/isi kurikulum disusun; informasi

tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, khusunya langkah-

langkah pengembangan isi/materi kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja

Sosial Tingkat II; dan informasi tentang relevansi antara isi/materi kurikulum

Pelatihan Pejabat FungsionalPekerja Sosial dengan praktik di lapangan.

Pertanyaan yang diajukan kepada ahli kurikulum berkaitan tentang

pertanyaan yang diharapkan akan memperoleh data tentang prosedur dan

mekanisme pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; model pengembangan

yang digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

pekerjan sosial; dan isu-isu yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum

Pendidikan dan Pelatihan kesejahteraan Sosial.

Agar data atau informasi yang akan dikumpulkan sesuai dengan harapan,

maka peneliti membuat pedoman pertanyaan secara terbuka dan tidak berstruktur.
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3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi kedua teknik

pengumpulan data tersebut di atas. Teknik ini untuk memperoleh data tentang

struktur isi/materi kurikulum pelatihan pejabat fungsional pekerja sosial, teknik

sekuen penyusunan isi/materi kurikulum. Untuk memperoleh informasi dengan

teknik dokumentasi, maka dipelajari berbagai literatur tentang pekerjaan sosial dan

pengembangan kurikulum.

F. Tahapan Penelitiaan

Ada perbedaan pandangan para ahli mengenai prosesur penelitian kualitatif,

untuk memudahkan proses penelitian, maka peneliti mengambil tahapan penelitian

yang dikemukakan Moleong (2001:85) yang menyajikan tiga tahapan, antara lain: (1)

Tahap Pralapangan, (2) Tahap pekerjaan lapangan, dan (3) Tahap Analisis Data.

1. Tahap Pralapangan.

Ada enam kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini. Kegiatan dan

pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut :(a) Penyusunan Rancangan

Penelitian; (b) Memilih Lapangan Penelitian; (c) Pengiimsan izin penelitian; (d)

Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan; (e) Memilih dan memenfaatkan

informan; (f) Menyiapkan kelengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kedua ini merupakan tahapan inti dalam proses penalitian kualitatif.

Tapan pekerjaan lapangan akan diperoleh data-data yang diinginkan oleh peneliti.

Dalam pekerjaan lapangan, meliputi tiga bagian, antara lain : (a) memahami latar

penelitian dan persiapan diri; (b) memasuki lapangan penelitian; dan (c)

berperanserta sambil pengumpulan data.
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Memahami latar belakang dan persiapan diri merupakan bagian pertama

dalam tahap pekerjaan lapangan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa

karakteristik penelitian kualitatif adalah tatanan yang alami, (natural setting).

Konsekuensi dengan hal tersebut, maka peneliti harus memahami secara mendalam

tentang kondisi lingkungan yang menjadi objek peneltian dengan berbagai

implikasinya, dan jika memahami latar penelitian, maka akan memberikan

kemudahan dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneleti.

Peneliti sebagai seorang karyawan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial Bandung, maka peneliti memahami betul kondisi BBPPKS

Bandung sebagai latar penelitian, dan merupakan konsep yang utuh dengan orang

atau individu dalam penelitian kualitatif.

Setelah kegiatan pemahaman latar penehtian, selanjutnya peneliti memasuki

lapangan penelitian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa peneliti merupakan

instrumen kunci, maka penanan peneliti sangat sentral, oleh karana itu peranan

peneliti sangat menentukan, khusunya dalam peroleh data. Agar data yang

diperoleh memiliki keakuratan dan ketepatan sesuai dengan yang dinginkan, maka

peneliti berperan serta dalam kegiatan prakrik pekerjaan sosialyang dilakukanoleh

pejabat fungsional pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan

untuk mengamati tentang proses pekerjaan sosial, dan untuk memperoleh data

tentang unsur-unsur kompetensi yang ada dalam pekerjaan sosial yang dilakukan

pejabat funsional pekerja sosial, yang akan menjadi substansi atau bahan isi/materi

kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat II, di samping itu

juga, peneliti berperan serta dalam proses pengembangan kurikulum yang

dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan SosialBandung,
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kliususnya pengembangan isi/materi kurikulum Pelatihan Pejabat Fungsional

Pekerja Sosial Tingkat II.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ketiga, adalah analisis Data. Analisis Data adalah "Proses pengaturan

urutan data, pengorganisasiannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian

dasar." (Patton, 1980 : 268). la membedakan dengan penafsiran, yaitu "

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan

mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Di dalam penelitian kualitatif data yang telah terkumpul, agar data jangan

sampai tertumpuk, maka setelah data terkumpul langsung di analisis. Proses

analisis ini dilakukan secara intensif, dalam arti analisis dilaksanakan setelah data

terkumpul dan data tidak ditumpuk kedalam tumpukan yang sulit untuk dianalisis.

Dalam tahap analisis data, dilakukan langkah-langkah, sebagai berikut: (a)

reduksi data; (b) display data; (c) mengambil kesimpulan dan verifikasi.

(a) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pembuatan abstraksi dari sekumpulan data

yang terkumpul sesuai dengan focus penelitian, kemudian mencari tema dan

kode-kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data dilakukan untuk

memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengumpulan data, serta

memudahkan peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu dikumpulkan.
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(b) Display Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka untuk memberikan gambaran

yang menyeluruh dilakukan display data, yaitu penyajian data dalam bentuk

grafik. Dengan demikian dapat memudahkan peneliti dalam membuat

kesimpulan.

(c) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Sejak awal penelitian, peneliti berusaha mencari makna dari data yang

diperoleh. Untuk maksud tersebut peneliti menggunakan pola, model, tema,

hubungan, persamaan, dan sebagainya, kemudian diambil kesimpulan akhir

sebagai hasil temuan-temuan penelitian. Jika data yang diperoleh kurang

representatif untuk bahan mengambil kesimpulan, maka dengan kekurangan-

kekurangan data tersebut melakukan verifikasi dengan mengadakan

pengumpulan data baru, sehingga kesimpulan dapat disempurnakan dan pada

gilirannya dapat ditetapkan suatu generalisasi.

G. Pengujian Keabsahan data

Keabsahan data mempakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) dan keandalan (rehabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan

(dependebility), dan kepastian (confirmability).
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1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Kredibilitas (kepercayaan) adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan

konsep responden. Agar kreidilitas terpenuhi, maka peneliti melakukan hal-hal

sebagau berikut:

a. Mengadakan pengamatan terus menerus terhadap interaksi yangdilakukan oleh

responden.

b. Mengadakan triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data, yang diperoleh

kepada pihak lain, dalam hal iniahli pekerjaan sosial danahli kurikulum.

c. Menggunakan alat-alat dalam pengumpulan data seperti tape recorder, tustel,

dan Iain-lain.

d. Mendiskusikan dengan teman sejawat.

e. Mengadakan member check, yaitu memeriksa kembali data atau informasi

yang diperoleh kepada responden dengan mengumpulkan sejumlah responden

untuk meminta keterangan atau pendapat tentang data yang telah dikumpulkan.

2. Keteralihan (transferability)

Keteralihan (transferbility) adalah upaya untuk menguji keajegan data.

Dalam hal ini melakukan pengkajian dengan menggunakan subjek dan situasi

lainnya. Agar apa yang dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan atau

diterapkan dalam kasus dan situasi lainnya.

3. Kebergantungan (dependebility) dan kepastian (confirmability)

Kebergantungan (dependebility) adalah apa bila hasil penelitian yang sama

dengan penelitian yang dilakukan pihak lain. Dalam penelitian kualitatif sangat

sukar hasil penelitian dapa diulang oleh pihak lain, karena desainnya yang

emergen, lahir selama penelitan berlangsung. Untuk memenuhi dependebilitas,

63

 



maka perlu disatukan dengan konfinnabilitas dengan cara audit trail,w&li

dalam penelitian ini dilakukan oleh Dosen pembimbing. Dosen ^emDlp

berhak untuk memeriksa kebenaran data serta menafsirkannya. Agar pei

mudah melakukan audit trail, maka peneliti menyiapkan data mentah, hasil analisis

data, dan hasil sintesa data, yaitu taksiran, kesimpulan, tema, pola, dan laporan

akhir.
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Gambar 3 : Disain Penelitian
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Laporan hasil penelitian
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