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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan

untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti

sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam

rangka mengetahui dan memahami hasil dari kebijakan penerimaan peserta

didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan yang diterapkan di Kota

Bandar Lampung. Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks

yang alamiah dan dengan memanfatkan berbagai metode yang alamiah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu

masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat

mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang
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keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis

menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif yang dimaksudkan untuk

memberi penilaian terhadap pelaksanaan program penerimaan peserta didik

baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan di Kota Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Bandar Lampung merupakan daerah yang menerapkan kebijakan publik, salah

satunya adalah daerah yang memiliki kebijakan bidang pendidikan yaitu

memberikan sekolah gratis bagi siswa kurang mampu. Untuk meningkatkan

kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat Bandar Lampung maka

dikeluarkan kebijakan bina lingkungan dalam rangka memberikan sekolah

gratis bagi masyarakat kurang mampu agar bisa bersekolah. Maka dari itu,

dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian di

Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi karena program ini

ada di Kota Bandar Lampung sebagai daerah yang menjalankan program bina

lingkungan..

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang

inquiry. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria

memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan,

yang menjadi fokus peneliti adalah penilaian implementasi program bina

lingkungan dengan pendekatan model grindel pada Kebijakan Program Bina
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Lingkungan Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat dari isi kebijakan

dengan indikator :

1. Isi Kebijakan (Content of Policy) yang mencakup :

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

b. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

c. Derajat perubahan yang diinginkan

d. Kedudukan pembuat kebijakan

e. Pelaksana Program

f. Sumberdaya yang dikerahkan

2. Lingkungan Implementasi (Context of Policy)

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi actor yang terlibat

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

D. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam

penelitian kualitatif kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam

penelitian kualitatif dapat berupa pedoman dokumen, pedoman wawancara,

pedoman observasi. (Sugiyono:2012)

Dalam penelitian implementasi program penerimaan peserta didik baru

(PPDB) melalui jalur bina lingkungan di Kota Bandar Lampung ini selain
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menggunakan pedoman wawancara, kamera digital, handphone, pedoman

observasi dan dokumen instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Alasan mengapa peneliti menjadi instrumen penelitian karena peneliti di

dalam penelitian kualitatif adalah alat yang dituntut untuk objektif terhadap

fokus penelitian yang ada dilapangan dan bagaimana peneliti itu sendiri

sehingga temuan-temuan di dalam penelitian ini nantinya mampu

menghasilkan kesimpulan yang objektif.

E. Informan dan Tehnik Penarikan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai

pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian untuk

memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam Iskandar

(2008:219) pada penelitian kualitatif yang menjadi sumber informasi adalah

informan yang kompeten dan mempunya relevansi dengan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (snow

ball sampling). Pemilihan dengan teknik snowball merupakan teknik terbaik

dalam penelitian kualitatif terutama dalam hal-hal penelitian topik yang

sensitif.

Oleh karena itu, peneliti mencoba memilih informan yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

1) Drs. Sukarma Wijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung

2) Drs. Tatang Setiadi, MM selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota

Bandar Lampung
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3) Bapak Sony selaku Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan

Evaluasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

4) Bapak Edwar Hidayat, M.Pd selaku Wakil Kepala Kurikulum SMAN 3

Bandar Lampung

5) Ratna selaku staff TU SMAN 3 Bandar Lampung

6) Dra. Hartini selaku guru SMAN 3 Bandar Lampung

7) Dra. Sri Karmila selaku Kepala Sekolah SMAN 16 Kota Bandar Lampung

8) Drs. Damili, AB selaku Wakil Kesiswaan SMAN 16 Kota Bandar

Lampung

9) Hesti Yulinawati, S.Pd selaku guru SMAN 16 Kota Bandar Lampung

10) Kusnadi, S.Pd selaku Wakil Kurikulum SMAN 16 Kota Bandar Lampung

11) Drs. Suharto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 7 Bandar Lampung

12) Dra. Sudarmia selaku guru SMAN 7 Bandar Lampung

13) Mansyur selaku Kepala Bagian TU SMAN 7 Bandar Lampung

14) Damanuri, S.Pd selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasarana SMAN 7

Bandar Lampung

15) Dra. Hayati Nufus selaku Wakil Kepala Humas SMAN 7 Bandar

Lampung

16) Sudarisman, S.Pd selaku Wakil Kepala Kurikulum SMAN 7 Bandar

Lampung

17) Siswa Bina Lingkungan

Peneliti memilih informan diatas, yang pertama Informan pada Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung karena peneliti menganggap bahwa
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informan ini penting dan memiliki pengetahuan yang lebih sebagai pelaksana

organisasi yang menjalankan organisasi, informan ini memiliki keterkaitan

erat dalam program penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur bina

lingkungan di Kota Bandar Lampung yang mana dinas ini bertanggung jawab

dalam beberapa mekanisme yang harus dijalankan pada program penerimaan

peserta didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan. Kemudian Kepala

Sekolah dari beberapa sekolah menengah atas (SMAN) dan staff sekolah di

beberapa sekolah yang berada di Kota Bandar Lampung karena informan ini

merupakan pelaksana program penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui

jalur bina lingkungan. Serta masyarakat sebagai informan adalah karena

masyarakat merupakan target dan sasaran dari program penerimaan peserta

didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan di Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dikemukan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik

pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara

mendalam, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu

dikemukakan jika teknik pengumpulan datanya dengan observasi maka apa

yang diobservasi, jika wawancara kepada siapa akan melakukan wawancara

(Burhan 2011;24). Penelitian kualitatif biasanya langsung dilaksanakan pada

fenomena sosial atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah penelitian ini

benar-benar mengandalkan informasi/ data langsung dari para informan yang

terlibat. Dengan demikian, prosedur utama dalam penelitian ini adalah

observasi khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan
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wawancara yang keduanya dapat dikatakan wajib atau suatu keharusan dengan

tidak menyingkirkan dokumen-dokumen atau kepustakaan (Sugiyono:2005).

Dalam penelitian ini juga peneliti merencanakan menggunakan beberapa

teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi Partisipasi

Dalam Sugiyono (2005), pengamatan dikenal tiga jenis metode yaitu yang

pertama pengamatan biasa, kedua pengamatan terkendali dan pengamatan

partisipaif/ terlibat. Observasi partisipatif sangat bermanfaat bagi studi

yang mencoba memahami setiap aspek keberadaan manusia menurut

pandangan dari dalam diri mereka, bukan berdasarkan pemikiran peneliti.

Observasi partisipatif merupakan pondasi penelitian kualitatif, karena

dapat menggambarkan kehidupan sebenarnya yang berfungsi untuk

mensinergikan tentang apa yang peneliti pikirkan.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode ini peneliti

gunakan karena merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti untuk turun lapang, kemudian mengamati hal-hal

yang berkaitan dengan data yang relevan dengan fokus penelitian yakni

mencakup isi dan lingkunagn kebijakan yang menyangkut beberapa hal

yang telah dijelaskan dalam fokus penelitian dalam implementasi program

bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. Disini peneliti juga mengamati

terkait dengan sarana dan prasarana yang dipakai.
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b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan

sosial yang relatif lama (Bungin. 2008). Melihat penjelasan diatas maka

kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan informan. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri

pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan

dan atau keyakinan pribadi.

Seperti yang dikemukakan Hadi dalam Sugiyono (2003), bahwa anggapan

yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview;

pertama, bahwa subjek (responden/informan) adalah yang paling tahu

tentang dirinya sendiri. Kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek

kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Ketiga, bahwa

interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
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kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua hal, pertama kita harus

secara nyata berhadapan atau berinteraksi dengan informan sedangkan

yang kedua kita mengahadapi kenyataan, yakni adanya pandangan orang

lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita sendiri.

Kemudian juga didalam wawancara, Menurut Patton dalam Sugiyono,

(2005) terdapat 4 (empat) bentuk teknik wawancara yang biasa digunakan

sebagai berikut: Pertama, wawancara informal (informal interview)

merupakan cara wawancara yang dicirikan tidak terstrukturnya

wawancara dan proses wawancaranya dapat terjadi secara tidak sengaja.

Kemudian yang kedua, wawancara tidak terstruktur (instructured

interview) merupakan proses wawancara yang tidak direncanakan.

Dengan mewawancarai informan, namun dalam pelaksanaannya tidak

terlalu diatur/ dikontrol isu yang akan ditanyakan disiapkan terlebih

dahulu. Teknik yang ketiga, yakni wawancara semi- terstruktur (semi-

structured interview), merupakan wawancara yang dilakukan dengan isu

yang disiapkan dan dalam prosesnya bersifat agak mengatur jalannya

wawancara. Di dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara

yang perlu ditanyakan secara sistematis. Keempat, wawancara terstruktur

(structured interview) merupakan wawancara yang dilakukan terstruktur

dengan menggunakan daftar pertanyaan dan penjadualan (schedule).
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Berdasarkan penjelasan diatas maka tekhnik yang peneliti gunakan adalah

informal dan semi-terstruktur, hal ini dikarena peneliti beranggapan

tekhnik ini cukup tepat untuk membantu peneliti dalam mencari data-data

yang akan membantu proses hasil penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Didalam penelitian kualitatif seorang peneliti lebih sering data-data

tersebut diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara.

Akan tetapi data-data juga dapat diambil dari data dokumentasi, foto dan

bahan statistik yang ada pada instansi terkait yang ada di Kota Bandar

Lampung. Ada beberapa keuntungan dari dokumentasi antara lain bahwa

bahan itu telah ada telah tersedia dan siap pakai tinggal bagaimana si

peneliti mempelajarinya dan menganalisisnya dengan cermat agar dapat

berguna bagi penelitian yang sedang dilaksanakan.

Tabel 1. Dokumen dalam Penelitian

No Dokumen
1 Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2 Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang
PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar
Lampung

3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) PAUd, SD, SMP. SMA dan SMK Kota Bandar
Lampung Tahun 2014/2015

4 Data Guru SMAN 3, 7 dan 16 Kota Bandar Lampung
5 Data Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
6 Data Siswa Bina Lingkungan SMAN 3, 7 dan 16 Kota Bandar

Lampung
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G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis Data dalam

penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan makna dari data yang

dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah

menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan

dipresentasekan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara

mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut

diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut

dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian

disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan,

selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah,

menjelaskan dan terfokus pada representasi tehadap fenomena yang hadir

dalam penelitian (Sugiyono 2014:72).

Miles dan Huberman juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data

dapat dilihat dari model kompenen dalam analisis data seperti :
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Gambar 1. Analisis data model  interactive Miles Huberman (Sugiono

2009:247)

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang

berjalan secara continue, berkesinambungan dan interaktif. Adapun tahapan-

tahapan data yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data

atau informasi baik dari informan yakni implementor program Bina

Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi

Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung. Data-data dokumentasi

yang berbentuk dokumen-dokumen baik berupa informasi mengenai Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung maupun data-data laporan jumlah siswa

penerima program bina lingkungan di masing-masing Sekolah Menengah

Atas (SMA) Kota Bandar Lampung. Observasi maupun audio visual lokal

guna melengkapi data-data yang dibutuhkan bagi jalannya penelitian ini.

Data Collection

Data display

Data reduction

Conclusions:
drawing/verifying
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Pengumpulan data juga peneliti lakukan sejak prasurvey pada Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung sampai pada selesainya proses

penelitian.

2. Tahap Reduksi Data

Adalah proses memilah atau memilih atau juga pemilihan, focusing biasa

juga disebut dengan penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data

mentah yang di dapat dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan.

Data tersebut tentu juga bukan semua data yang di dapat untuk bisa

dimanfaatkan dalam penelitian ini, akan tetapi proses ini peneliti benar-

benar harus membuang data yang dirasa tidak penting dan memakai data

yang dirasa terpercaya serta pantas dikelompokkan ke dalam file data hasil

penelitian peneliti pada penelitian Implementasi Program Bina

Lingkungan. Adapun data-data yang peneliti pilih adalah terkait dengan

hasil wawancara yang didapat dan relevan pada fokus penelitian ini yakni

tentang Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi Program Bina

Lingkungan Di Kota Bandar Lampung dalam implementasi program

penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur bina lingkungan

program di Kota Bandar Lampung.

3. Tahap Penyajian Data

Kegiatan penyajian data atau informasi yang didapat dari hasil penelitian

di Kota Bandar Lampung akan dibuat dalam bentuk yang terstruktur

dengan baik sehingga kegiatan pembuat kesimpulan dalam bentuk narasi,
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foto, gambar dan tabel atas kategori tertentu padangan atau pemikiran

informan dapat dilakukan. Dalam hal ini peneliti menyajikan data pada

hasil penelitian yang mana sesuai fokus berupa tabel data guru, siswa bina

lingkungan, foto, dan gambar, menyajikan hasil wawancara dari informan,

menyimpulkan, memasukan tabel data laporan jumlah siswa penerima

program bina lingkungan Kota Bandar Lampung.

4. Tahap Verifikasi Data

Dalam penelitian Implementasi Program Bina Lingkungan dalam rangka

Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar

Lampung, merupakan kegiatan membuat kesimpulan dalam bentuk narasi

atas kategori dan atau pola tertentu menurut pandangan informan itu

sendiri. Dalam tahap ini peneliti telah melakukan kegiatan penulisan dalam

pembahasan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian Implementasi

Program Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan

bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan

keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan

dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat

kriteria yang digunakan yaitu: 1) Derajat kepercayaan (credibility), 2)
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Keteralihan (transferability), 3) Kebergantungan (dependability) dan 4)

Kepastian (confrimability).

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam Implementasi Program

Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan bagi

Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut;

1. Kredibilitas

Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada

beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Moleong (2002)

mengemukakan ada beberapa teknik yang dipakai untuk menguji

kredibilitas suatu studi dalam penelitian kualitatif yaitu : teknik

pemeriksaan data tersebut terdiri dari :

a) Ketekunan pengamatan

Peneliti melakukan ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dengan

cara turun lapang. Pengamatan merupakan hal penting yang harus

dilakukan karena pengamatan atau observasi mampu menjadi pelengkap

dalam memberikan jawaban penelitian Implementasi Program Bina

Lingkungan dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat

Miskin di Kota Bandar Lampung. Ketekunan pengamatan bermaksud

menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam

penelitian Implementasi Program Bina Lingkungan dalam rangka

Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar

Lampung. Dalam hal ini ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti
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pada saat turun lapang di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan

beberapa sekolah menengah atas (SMAN) Kota Bandar Lampung.

b) Triangulasi data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu. Denzim dalam (Lexy J. Maleong, 2002),

membedakan empat macam triagulasi sebagai teknik pemeriksaan

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan teori,

menurut Lincoln dan Guba dalam (Lexy J. Maleong, 2002) berdasarkan

anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat

kepercayaannya dengan sesuatu atau lebih teori. Triangulasi data

merupakan salah satu cara dalam penelitian kualitatif yang berjudul

Implementasi Program Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Akses

Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung untuk

menganalisis dan memperkuat data yang di dapat baik data dari

wawancara, observasi maupun dengan data teori yang dipakai. Dengan

menggunakan cara triangulasi itu dengan melakukan pengecekan data

mengenai penerimaan peserta didik baru siswa bina lingkungan, peneliti

melakukan pengecekan data dari atasan hingga bawahan. Kemudian

melakukan wawancara dan mengecek dengan melakukan observasi.

Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel triangulasi beriku ini :
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Tabel 2. Triangulasi

Topik Jenis dan Manfaat Kebijakan
Wawancara a. Manfaat kebijakan ini sangat baik bagi masyarakat kurang

mampu agar dapat bersekolah dan menjadi manusia yang
lebih baik (Damili Wakil Kepala Kurikulum SMAN 16
Bandar Lampung)

b. Manfaat dari kebijakan bina lingkungan ada baik dan
buruknya. Dari segi kemanusiaan sangat baik namun dari
segi administrasi kurang baik karena masih ada manipulasi
data sehingga yang diterima tidak hanya siswa tidak
mampu namun yang mampu juga masih dapat diterima
(Mansyur Kepala TU SMAN 7 Bandar Lampung)

Dokumentasi a. Memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik
Indonesia untuk memperoleh tempat layanan pendidikan
yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi

b. Terwujudnya suasana aman, tertib, lancer dan objektif
dalam penerimaan peserta didik baru

c. Terlaksananya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru
dengan ketentuan dan aturan yang ada sehingga dapat
diperoleh peserta didik yang benar-benar sesuai dengan
criteria yang diharapkan

Observasi Dari hasil observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa
jenis dan manfaat program bin alingkungan ini sangat baik
dan bermanfaat namun pda kenyataannya dilapangan masih
saja ada sisi buruk dari kebijakan ini yaitu dari segi
administrasi dan penerimaan yang mana hal ini diperkuat juga
dari hasil wawancara, kemudian hal inipun tidak sesuai
dengan peraturan yang ada (hasil dokumentasi) yaitu dalam
system penerimaan harus berjalan sesuai dengan ketentuan
dan aturan yang berlaku agar benar-benar yang diterima
sesuai dengan criteria yang diharapkan.

Kesimpulan Jadi dari hasih wawancara, dokumentasi dan observasi yang
peneliti lakukan bahwa manfaat dari kebijakan ini ada baik
dan buruknya, baik dari segi kemanusiaan karena sangat
membantu warga masyarakat kurang mampu untuk dapat
bersekolah dan menajdi kehidupan yang lebih baik namun
dari sisi lain masih saja ada penyimpangan yang terjadi
sehingga manfaat kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima
oleh masyarakat kurang mampu.

2. Transferbilitas

Usaha membangun keteralihan dalam membangun penelitian kualitatif

jelas sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas

eksternalnya, teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil

penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti mungkin yang
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menggambarkan konteks tempat penelitian yakni pada Dina Pendidikan

Kota Bandar Lampung. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus

sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar peneliti dapat

memahami penemuan-penemuan yang diperoleh nanti dilapangan.

3. Dependendabilitas

Untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu realiabel,

maka dilakukan dengan cara audit dilakukan oleh pembimbing. Hal ini

dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran dalam

pemeriksaan terhadap kriteria kebergantungan terdapat beberapa langkah.

Pertama, tema auditor berurusan dengan kecukupan dan pemanfaatan

metodeloginya. Pembimbing juga perlu menelaah sejauh mana seluruh

data telah dimanfaatkan dalam analisis dan sejauh manakah setiap bidang

yang tercakup secara beralasan sudah ditelaah oleh si peneliti. Sejauh

manakah tindak tanduk peneliti dipengaruhi oleh persoalan praktis seperti

karena pengaruh subjek. Pengaruh perasaan dan emosi dari pihak peneliti

perlu diperiksa pada penelitian Implementasi Program Bina Lingkungan

dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di

Kota Bandar Lampung.

4. Konfirmabilitas

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian Implementasi

Program Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan

bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung ini dilakukan dengan

cara auditing kepastian data. Pertama pembimbing perlu memastikan
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apakah hasil penemuannya di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

dan bebereapa sekolah menengah atas Kota Bandar Lampung itu benar-

benar berasal dari data. Sesudah itu peneliti berusaha membuat keputusan

apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.

Pembimbing juga perlu melakukan penilaian terhadap derajat ketelitian

peneliti apakah ada kemencengan, memperhatikan terminology peneliti

apakah dilakukan atas dasar terori dari dasar, apakah terlalu berlebihan

menonjolkan pengetahuan apriori peneliti dalam konseptualisasi penemuan

dan menelaah apakah ada atau tidak intropeksi. Terakhir Pembimbing

menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan

data pada penelitian Implementasi Program Bina Lingkungan dalam

rangka Peningkatan Akses Pendidikan bagi Masyarakat Miskin di Kota

Bandar Lampung, misalnya bagaimana peneliti mengadakan triangulasi

data, perpanjangan pengamatan dan lain-lain dengan memadai.


