
BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

       Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik 

untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan 

metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan 

yang terjadi (Sudjana dan Ibrahim, 1989) 

       Hakekat permasalahan penelitian dan keyakinan peneliti untuk 

mengungkap suatu fenomena menjadi dasar bagi pemilihan pendekatan yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian (Bogdan & Taylor, 1985). Penelitian yang akan 

dilakukan berfokus pada Manajemen Praktik Kerja Industri Kompetensi keahlian 

Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif yang ingin 

mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah ( Djam’an Satori & Aan 

Komariah, 2009) 

       Pendekatan tersebut, penelitian Manajemen Praktik Kerja Industri 

Kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. 

diamati dalam keutuhannya dan terjadi tanpa manipulasi variabel. 

 

3.2  Kancah/Setting Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kancah  fenomenologis dimana terjadi suatu 

fenomena yang unik dan menarik untuk diteliti dengan kondisi apa adanya 
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(natural setting). Dalam penelitian ini setiap fenomena tidak terlepas dari konteks 

yang menyeluruh  (holistic). Dalam melaksanakan tugas penelitian, peneliti terjun 

dikancah sebagai partisipan yang terlibat dalam kegiatan dan bertugas sebagai 

observasi partisipan ( participant observation). 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandar 

Lampung, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Bandar 

Lampung,  pada Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor 

 

3.3  Kehadiran Peneliti 

      Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai 

pengumpul data (Miles & Huberman, 1984; Bogdan dan Biklen, 1998). Adapun 

keuntungan peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan 

kedatangannya, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, 

keputusan dapat diambil cepat, arah dan gaya serta topik pembicaraan dapat 

berubah-ubah. Demikian juga informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara 

responden memberikan informasi (Bogdan & Biklen, 1998).  

Penelitian ini selain menggunakan peneliti sebagai instrumen juga  

menggunakan instrumen seperti: 1) Pedoman observasi, selama observasi peneliti 

melihat fasilitas apa saja yang dimiliki SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang 

mendukung pelaksanaan praktik kerja industri kompetensi keahlian Teknik 

Sepeda Motor dan dalam observasi peneliti juga mengamati kegiatan guru ketika 

mengajar, 2) Pedoman wawancara, digunakan peneliti untuk mewawancarai 

informan yang terdiri dari 13 orang yaitu, Komite Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Guru, Instruktor di Industri, Dunia Usaha/Industri atau Pengguna 
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lulusan, Orang Tua Siswa dan perwakilan siswa di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung, wawancara peneliti lakukan dengan mengajak berdialog para informan 

dengan beberapa pertanyaan yang terkait  fokus penelitian sambil merekamnya 

menggunakan tape recorder, serta format pertanyaan dan 3) Pedoman studi 

dokumentasi, peneliti gunakan untuk mencari atau melihat dokumen-dokumen 

sekolah yang terkait dengan fokus penelitian seperti tabel, lembar/dokumen 

informasi dan foto-foto kegiatan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung.  

Peneliti memulai penelitian pada bulan Juni 2012 sampai dengan 

Desember 2012. Peneliti hadir pada jam kerja sekolah yaitu jam 07.15 sampai 

dengan jam 15.00 WIB, melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran serta kegiatan 

yang terkait dengan program prakerin. 

  

3.4  Sumber Data dan Informan 

       Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

menusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai 

subjek atau informan kunci (key Informant) (Miles & Huberman, 1984; Mantja, 

1998). Sumber data manusia diperoleh dari beberapa informan seperti pada tabel 

berikut: 

  Tabel 3.1  Informan Penelitian 

 

No 

 

Informan Penelitian 

Jumlah 

(Orang) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

Pengurus Komite SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

Instruktor Dunia Usaha/Dunia Industri/Pengguna lulusan 

Ketua Program 

Guru di Sekolah 

Orang Tua siswa 

Perwakilan Siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

 Jumlah 13 
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Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pengguna lulusan Kompetensi 

Keahlian Teknik Sepeda Motor  SMK Negeri 2 Bandar Lampung dengan alasan : 

1) Mereka yang langsung merasakan manfaat program tersebut (direct subject), 2) 

Sebagai faktor penentu keberhasilan program prakerin kompetensi keahlian teknik 

Sepeda Motor SMK Negeri 2 Bandar Lampung. 

 Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen relevan dengan 

fokus penelitian seperti gambar, foto, catatan rapat atau catatan-catatan yang ada 

hubungannya dengan fokus penelitian.  

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Perolehan data dalam penelitian ini diharapkan luas dan mendalam, maka 

upaya yang dilakukan melalui :  

3.5.1 Observasi berpartisipasi, dalam kegiatan ini peneliti ikut berpartisipasi  

dalam kegiatan-kegiatan pengarahan dan pembekalan materi, baik yang 

dilakukan oleh guru  maupun oleh pihak industri,  sebelum para siswa 

diberangkatkan ketempat melaksanakan prakerin 

3.5.2 Studi Dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen, 

bermanfaat  bagi bukti penelitian seperti gambar, foto dan tabel-tabel yang 

sesuai dengan standar kualitatif 

3.5.3 Wawancara, dalam melakukan wawancara, dibuat pedoman yang 

dijadikan acuan dan  instrumen wawancara yang dilakukan bersifat 

terbuka, terstruktur  dengan  pedoman, pada saat wawancara peneliti 

berdialog dengan informan sambil merekam pembicaraan menggunakan 
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tape  recorder, kemudian peneliti memindahkan hasil rekaman kedalam 

transkrip  dan sebagian menggunakan pertanyaan tertulis.  

Sumber data diambil secara purposif, dan tidak dilakukan secara acak. 

Teknik penjaringan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

bola salju (snowball sampling) yang dimulai dari Pengguna lulusan 

kompetensi keahlian teknik sepeda motor SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung kemudian peneliti lanjutan dengan informan lain yaitu, wakil 

kepala sekolah, pengurus komite, guru, instruktor siswa di Industri dan 

perwakilan siswa SMK Negeri 2 Bandar Lampung, lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data Wawancara (Miles dan Huberman    

1992, yang dimodifikasi ) 

  

3.6  Teknik Analisis Data 

Data kualitatif terdiri dari banyak kata-kata dan bukan angka-angka, yang 

deskripsinya memerlukan interpretasi sehingga dapat diketahui makna dari kata-

Pengguna 
Lulusan 

Siswa 
Wks dan KS 

     Guru 

Instruktor 

Industri 
Komite 

Informan Pertama 

Orang Tua 
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kata tersebut. Analisis data harus dilakukan secara berulang-ulang selama dan 

setelah proses pengumpulan data. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 

deskripsi rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku, 

pernyataan seseorang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pikirannya, serta 

dari dokumen-dokumen (Patton, 1990). Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah teknik induktif-konseptualistik yaitu dari informasi empiris yang diperoleh 

dibangun suatu konsep atau proposisi ke arah pengembangan suatu teori 

substansif. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta 

verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). 

 Reduksi data dilakukan melalui kegiatan penajaman, penggolongan, 

penyeleksian, dan pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan 

mentranspormasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi kalimat ringkas dan 

bermakna. Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokkan data tentang 

perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan prakerin dan keterserapan lulusan 

pada kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor   di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung. Fokus data penelitian penelitian digolongkan menjadi: 1) Perencanaan 

praktik kerja industri Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK   

Negeri 2 Bandar Lampung, 2) Pengorganisasian praktik kerja industri Kompetensi 

Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK   Negeri 2 Bandar Lampung, 3) 

Pelaksanaan praktik kerja industri Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor di 

SMK   Negeri 2 Bandar Lampung, 4) Tingkat keterserapan lulusan dunia kerja 

pada Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK  Negeri 2 Bandar 

Lampung, Penyajian data adalah dengan penyajian sekumpulan informasi 
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yang tersusun secara sistematis, sehingga memberikan kemungkinan 

dilakukannya penarikan kesimpulan. Informasi tersebut berupa uraian tentang 

fokus penelitian, yang disajikan dalam bentuk teks naratif, dan dapat pula berupa 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada tahap penyajian data, peneliti 

menampilkan informasi rinci disusun secara sistematis dan menarik berdasarkan 

pengelompokan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi dimulai dari longgar, tetap terbuka 

dan skeptis. Mula-mula penarikan kesimpulan tersebut belum jelas, kemudian 

meningkat menjadi rinci dan selanjutnya mengakar kokoh. Penarikan kesimpulan 

dilakukan ketika berlangsungnya pengumpulan data, maupun setelah 

pengumpulan data berakhir, dan kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh 

setelah pengumpulan data berakhir.  

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan 

bagan alur pada gambar  berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Langkah Analisis Data berdasarkan Model Interaktif (Miles 

                     dan Huberman, 1992, yang dimodifikasi) 
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 Setelah data dikumpulkan yang berupa dokumen, foto-foto, dan rekaman 

wawancara maka peneliti melaksanakan analisis data dengan langkah sebagai 

berikut:  

3.6.1    Pengorganisasian data 

 Semua data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen 

yang terkait dengan penelitian ditata dan diberi nomor urut berdasarkan 

kronologis waktu pengumpulan untuk mempermudah jika memerlukan 

penelusuran data. 

3.6.2    Pengkodean (Koding) 

 Semua data yang dikumpulkan di identifikasi dan dikelompokan 

berdasarkan kategori sesuai fokus penelitian kemudian di beri kode. Kode 

tersebut digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan satuan-satuan 

data yang berupa potongan-potongan catatan lapangan, dokumen maupun 

hasil wawancara. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan teknik 

pengumpulan data dan informan. Lebih jelas untuk pengkodean dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 Tabel. 3.2 Pengkodean  

  

Teknik Pengumpulan 

Data 

Kode Sumber Data Kode 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Manajemen Mutu 

Wakil kepsek kurikulum 

Wakil kepsek Humas & Industri 

Instruktor Dunia Usaha/Industri 

Pengurus Komite 

Ketua Program 

Guru di Sekolah 

Orang Tua siswa 

Perwakilan Siswa  

 

 

Wks1 

Wks2 

wkhi 

du 

kmt 

kprg 

gr  

ortu  

sis 
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Observasi 

 

Dokumentasi 

 

O 

 

D 

Siswa,  

Guru 

Data siswa, guru, kompetensi 

keahlian, akreditasi sekolah, 

bengkel kerja, kurikulum, alat 

praktik, fasilitas sekolah, prestasi 

siswa, sertifikat, administrasi 

prakerin  

 

sis 

gr 

 Sumber: Sowiyah, 2005 yang dimodifikasi  

 

Contoh penerapan kode dan cara membacanya: w.wks1.f2.240412 

 w   : Teknik Pengumpulan Data (Wawancara) 

 wks  : Sumber Data (Wakil Kepala Sekolah) 

 f2  : Fokus Penelitian 

 270612 : Tanggal, bulan dan Tahun Pengumpulan Data 

3.6.3    Menyortir Data 

 Menyortir data dengan menggunakan sistem pengelompokan data sesuai 

dengan katagorinya dan fokus penelitian. 

3.6.4    Format Penyajian Data 

 Membuat format yang menyajikan data secara sistematis, baik berupa 

matriks maupun naratif. 

 

3.7  Teknik Pengecekan Keabsahan Data. 

       Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan uji keabsahan penelitian yang 

dikemukakan  Djam’an Satori  yaitu :1) Derajat kepercayaan (Credibility), 2) 

Keteralihan  (transferability), 3) kebergantungan (Dependability), dan 4)  

Kepastian (Confirmability), (Djam’an Satori dkk 2009:164) 
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3.7.1  Derajat kepercayaan/Kredibilitas ( Credibility) 

       Kredibilitas diperlukan untuk mengukur dan mendapatkan kepercayaan 

dari hasil temuan penelitian, sehingga dapat dipercaya dan dapat diterima oleh 

pihak yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan  tiga teknik 

untuk mendapatkan  keabsahan data sebagai berikut : a)  Trianggulasi data, yaitu 

pengecekan data dan membandingkannya dengan sumber lain agar kesimpulan 

yang diambil benar-benar objektif  b)  Diskusi, maksudnya semua data hasil 

penelitian didiskusikan serta dibahas dengan beberapa rekan sejawat, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan penajaman dan penafsiran data yang lebih akurat 

dan aktual, c)  Buku referensi, untuk menguatkan kajian penelitian berupa bahan-

bahan secara teori dibutuhkan referensi kepustakaan sebagai bahan memahami 

konteks permasalahan. 

3.7.2  Keteralihan  (transferability) 

Keabsahan data ditinjau dan dinilai oleh pembaca, apakah pembaca dapat 

memahami  konteks dan kejelasan penelitian tersebut. Apabila dapat dipahami 

dan dapat diterapkan ditempat lain maka tranferabilitas data dapat dipenuhi. 

Dalam penelitian ini untuk memenuhi transferabilitas maka peneliti 

melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan deskripsi secara rinci 

tentang pelaksanaan prakerin siswa kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor di 

SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

3.7.3  Kebergantungan (Dependability) 

Agar hasil penelitian dapat diandalkan (depandability) maka untuk 

memenuhi keandalan penelitian ini, peneliti membuat catatan lapangan, transkrip 

wawancara, data observasi tentang pelaksanaan prakerin siswa kompetensi 
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keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, serta 

konsultasi dengan pembimbing yaitu Dr.Riswanti Rini,M.Si dan Dr.Alben 

Ambarita,M.Pd secara terus menerus, dengan demikian dapat dilacak oleh pihak 

lain yang ingin mentransfer hasil penelitian. 

3.7.4  Kepastian (Confirmability). 

       Kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya 

dan sumber informannya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas 

hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan mempunyai derajat objektivitas yang 

tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian 

dikatakan objektif  bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji 

konfirmabilitas peneliti lakukan dengan cara mengkonfirmasikannya terlebih 

dahulu pada informan sebelum menarik kesimpulan dengan demikian setiap 

kesimpulan yang diambil memiliki derajad kepastian yang tinggi, uji 

konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. 

       Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmabilitas. 

 

3.8   Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang ditempuh adalah :  

Pertama; tahap persiapan dengan kegiatan; (1) mencari isu-isu yang unik 

untuk dijadikan topik penelitian, (2) mengkaji literatur-literatur yang relevan 
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dengan topik, (3) menyusun ide-ide pokok, (4) berkonsultasi dengan pembimbing, 

(5) melaksanakan seminar proposal penelitian Manajemen Praktik Kerja Industri 

Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor di SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

(6) melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu pada proposal penelitian 

Kedua; tahap eksplorasi umum kegiatan; (1) mengurus perizinan, (2) 

eksplorasi pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang dijadikan subjek penelitian, 

(3) mengkaji literatur  untuk  menerapkan fokus penelitian, (4) berkonsultasi 

secara berkelanjutan dengan pembimbing, (5) mengadakan penelitian dilapangan 

pada bulan Maret hingga Desember 2012.  

Ketiga; tahap eksplorasi  terfokus mencakup; (1) tahap pengumpulan data, 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (format observasi, wawancara, 

dan dokumentasi terlampir), (2) pengumpulan dan analisis data secara bersama-

sama, (3) melakukan pengecekan hasil dan temuan penelitian, (4) menulis laporan 

hasil penelitian sambil berkonsultasi dengan pembimbing yaitu Dr.Riswanti 

Rini,M.Si dan Dr.Alben Ambarita,M.Pd dan teman sejawat diantaranya Dr. Tri 

Suhartati,M.Pd dan Salahudin, ST.,M.Pd (5) melaksanakan seminar hasil 

penelitian pada tanggal : 29 januari 2013, (6) melakukan perbaikan pada laporan 

hasil penelitian, (7) Setelah perbaikan disetujui mendaftar ujian tesis dan ujian 

tesis sebagai persyaratan penyelesaian program pendidikan Magister Manajemen 

Pendidikan di pascasarjana FKIP Unila dilaksanakan pada tanggal : 13 Mei 2013 


