
 

 

  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini penulis paparkan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-

cara yang digunakan oleh penulis untuk membuat instrumen, cara pengumpulan 

data, menganalisi data, dan cara untuk membantu peneliti sampai pada 

kesimpulan. Metode peneltian penulis sajikan sebagai berikut: 

  

3.1 Latar Penelitian  

Topik yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen sumber 

daya pendidik di SMK-BLK Bandar Lampung. SMK-BLK Bandar Lampung 

berlokasi diJalan Sentot Ali Basya No. 14 Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung.Sekolah ini melakukan aktivitas berdasarkan izin operasional No.: 

420/869/08/2004. Tenaga pendidik dan kependidikandalam usiayang potensial 

produktif, kualifikasi pendidikan sarjana, dengan suasana kerja yang kondusif 

untuk melaksanakan aktivitas pendidikan berjumlah 45 orang. SMK-BLK 

memiliki 3 program keahlian yakni 1) Teknologi Otomotif terdiri dari Teknologi 

Kendaraan Ringan dan Teknologi Kendaraan Sepeda Motor, 2) Teknologi Listrik 

terdiri dari Teknologi Listrik Instalasi, dan Teknologi Listrik Distribusi, dan 3) 

Teknologi Multi Media terdiri dari Teknik Komputer Jaringan, dan Multi Media.  

Terdapat 3 gedung utama; gedung A, B, dan C. Gedung A diperuntukkan sebagai 

kantor guru dan adminterasi dan sebagian sebagai ruang kelas. Gedung B 
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diperuntukkan sebagai ruang teori, dan Gedung C diperuntukkan sebagai Teknik 

Komputer Jaringan dan otomotif. Secara keseluruhan terdapar 24 ruang kelas. 

Dalam kegiatan sehari-hari SMK-BLK dibawah Ketua Yayasan sekaligus pemilik 

SMK-BLK yakni Bapak Hi. Triyono Arifin, M.M., dengan 1 orang Kepala 

Sekolah dibantu 2 Wakil Kepala Sekolah terdiri dari Wakil Kepala bidang 

akademik atau kurukulum, dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, 

dilengkapi dengan 1 orang Kepala Jurusan Umum, 1 orang Kepala Jurusan 

Listrik, 1 orang Kepala Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, dan 1 orang Kepala 

Jurusan Multi Media. Terdapat 800 siswa yang aktif menimba ilmu di SMK-BLK 

hingga tahun pelajaran 2014/2015 pada tahun akademik berjalan. 

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, 

karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak berupa 

keterangan-keterangan dan penjelasan yang bukan berbentuk angka. Menurut 

Rahardjo & Gudnanto (2011:250) studi kasus adalah  suatu metode untuk 

memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif sehingga 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah 

yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh 

perkembangan diri yang baik. Pendapat lain disampaikan oleh Best dalam Riyanto 

(2010:24) yang menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu 

yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus  yang bertujuan untuk 

memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu 

(perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat). 
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Sebagai konsekuensi dalam pendekatan kualitatif maka tehnik analisa data yang 

peneliti digunakan bukan dengan teknik statistik seperti pada pendekatan 

penelitian kuantitatif, tetapi dengan teknik analisis data non statistik atau analisis 

dengan prinsip logika. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam 

melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala yang bersifat 

alamiah/naturalistik dan mendasar sehingga tidak bisa dilakukan di laboratorium 

melainkan harus terjun di lapangan. Pada pendekatan kualitatif, data diperoleh 

dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan 

yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. 

 

Moleong (2011:49) mengemukakan penelitian kualitatif pada hakekatnya 

merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih 

membenarkan kebenaran. Sugiono (2013:231) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata atau 

gambar, tidak mementingkan angka, tetapi lebih pada proses. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan secara cermat, mendalam dan rinci sehingga 

dapat mengumpulkan data yang lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang 

menunjukkan kualitas sesuatu, dan hasil penelitiannya hanya berlaku bagi wilayah 

yang diteliti. 

 

Moleong (2011:4) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang 

individu secara holistik dan utuh. Dalam melakukan penelitian ini setting 

berlangsung di ruang kepala sekolah sebagai tempat sumber informasi dalam 
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observasi, ruang kelas akselerasi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, ruang guru, ruang Bimbingan 

Penyuluhan, ruang perpustakaan dan sebagainya, yang peneliti anggap bermanfaat 

sebagai tempat sumber data. 

 

Setting penelitian berarti tempat yang dijadikan lokasi penelitian, yakni di SMK-

BLK Bandar Lampung. Setting penelitian dalam pendekatan kualitatif merupakan 

hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus 

penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan 

sekaligus kondisi fisik dan sosial. 

 

3.3 Kehadiran Peneliti 

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif tehadap apa yang diteliti maka 

kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. 

Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang 

akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan 

sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat 

menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul 

data. Sedangkan instrumen yang lain merupakan instrumen pendukung atau 

pelengkap sehingga kehadiran peneliti dilapangan sangat diperlukan. 

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara 

langsung kegiatan yang berlangsung, fenomena sosial dan gejala psikis yang 

terjadi di sekolah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah 

kejadian tersebut berbeda jauh atau tidak dengan hasil penelitian yang diperoleh 
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dari hasil wawancara. Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena 

dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan 

penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan 

dan penghayatan tersebut peneliti memberikan penjelasan dalam menafsirkan 

makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti 

harus menjadi instrumen kunci penelitian. 

 

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, 

pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil 

penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan 

situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian 

sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama 

dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 

kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 

diperoleh denga mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesanyang 

merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui 

secara terbuka oleh subjek penelitian. 

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data  

Kegiatan  No Nara Sumber Jabatan  Waktu  

W
aw

an
ca

ra
 

1 Vivi Astrina, S.Pd. Guru  Selasa, 22 September 

2015, pukul 11.10 s.d 

11.45 

2 Ahmad Yonanda, 

S.T. 

Guru  Selasa, 22 September 

2015, pukul 1045 s.d 

11.02 

3 Ir. H. Triono Arifin, 

M.M. 

Ka. Yayasan Kamis 01 Oktober 

2015, pukul 08.39 s.d 

09.40 
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4 Kholil  Kajur Otomotif Selasa 08 Desember 

2015, pukul 09.09 s.d 

10.40 

5 Dwi Mardiyani, 

M.Si. 

Guru  Selasa 08 Desember 

2015, pukul 10.45 s.d 

11.02 

6 Imelda Br. 

Sembiring, S.Si. 

Guru  Selasa, 08 Desember 

2015, pukul 10.45 s.d 

10.10 

7 Dr. Hi. Tarman 

Jupani 

Kepala Sekolah Selasa, 08 Desember 

2015, pukul 09.09 s.d 

10.40 

8 Fattarudin  Wakil Kepala 

Sekolah 

Minggu, 10 Januari 

2016, pukul 09.00 s.d 

11.30 
 

Kegiatan  No  Objek observasi  

O
b
se

rv
as

i 
 1 Ruang kelas, guru, dan kantor Selasa, 22 September 2015, 

pukul 11.47 s.d 12.00 

2 Bengkel otomotif kendaraan roda 

dua, roda empat, listrik, multi 

media 

Jumat 15 Januari 2016, 

pukul 13.00 s.d 13.30 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Bungin (2008:119) menyatakan bahwa data adalah keterangan tentang sesuatu 

objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian.Pengertian data menurut 

Arikunto (2002:96), adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa catatan 

maupun angka. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa  data adalah informasi yang akan 

diketahui kebenarannya tentang sesuatu objek penelitian baik berupa fakta 

ataupun angka yang akan menjadi dasar untuk dianalisis dalam penelitian. Sumber 

data adalah berupa data primer (manusia) dan data sekunder. Sumber data primer 

diantaranya kepala sekolah, guru, dan siswa. Data sekunder adalah data yang 

bersumber dari dokumen dan foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data 
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primer. Karakteristik data sekunder berupa tulisan, rekaman, gambar atau foto 

(Moleong 2013:42).  

Tabel 3.2. Daftar Nara sumber 

No  Nara sumber Jumlah  

1 Ketua Yayasan  1 

2 Kepala Sekolah 1 

3 Wakil Kepala Sekolah 1 

4 Kepala Jurusan 1 

5 Guru  4 

 Jumlah  8 

 

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan Purposive Sampling. Peneliti 

menentukan informan yang akan digali informasinya atas dasar pertimbangan 

teretentu. Informan pertama adalah pemilik. Pemilik dijadikan sebagai sumber 

data karena pemilik tentu menginginkan lembaganya tumbuh dan berkembang 

untuk mencapai visi dan misinya mendirikan sebuah lembaga 

pendidikan.Informan kedua adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah ditetapkan 

sebagai informan dengan pertimbangan bahwa Kepala Sekolah yang paling 

bertanggung jawab atas lancar atau tidak lancarnya kegiatan sekolah, tertib atau 

silang sengketanya kegiatan sekolah. Pertimbangan lain adalah pastilah Kepala 

Sekolah adalah orang pertama yang akan diajak berdiskusi untuk membahas 

permasalahan, tantangan, dan proyeksi-proyeksi yang akan dilakukan.  

 

Informan setelah Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Umum.Wakil 

Kepala Sekolah Umum peneliti anggap lebih sering kontak dengan komponen 

sekolah pada level operasional. Wakil Kepala Sekolah Umum menjadi penting 

kedudukannya sebagi informan dalam penelitian ini karena sebagai organ 

perencana dari keseluruhan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 
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Informan berikutnya adalah ketiga kepala jurusan. Kepala jurusan dijadikan 

informan dengan pertimbangan bahwa kepala jurusan berada pada level yang 

paling dekat dengan level operasional. Secara umum kepala jurusan memahami 

seluk beluk jurusannya masing-masing. Kepala jurusan sekaligus dijadikan 

sebagai pembanding informasi yang didapat dari pemilik dan Kepala Sekolah dan 

wakil kepala sekolah. Informan terakhir adalah perwakilan guru yang ditentukan 

oleh perkembangan yang terjadi di lapangan.Informan guru murni atas dasar 

analisis peneliti dengan tetap berpijak kepada objektivitas dan independensi 

peneliti yang bertanggung jawab sebagai orang yang paham atas etika keilmuan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah, dan 

tujuan penelitian. Sugiyono (2013:279), pengumpulan data kualitatif sebagai data 

primer, dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan diharapkan peneliti mampu 

menemukan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah ada, 

selanjutnya mengkonstruksi fenomena-fenomena tesebut sehingga fenomena-

fenomena yang kompleks menjadi lebih jelas. Moleong (2013:235), pengumpulan 

data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dokumen atau secara 

gabungan, pengumpulan data akan dapat menghasilkan catatan-catatan tertulis. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dengan pendekatan 

kualitatif inidalam hal untuk pengumpulan data yang dilakukan terhadap objek 

dilakukan dengan cara: 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan 
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pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya 

periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode 

observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Observasiitu dilakukan 

pada sejumlah orang, dan hasil observasi itu digunakan untuk mengadakan 

perbandingan antar orang-orang tersebut, maka observasi terhadap masing-masing 

orang dilakukan dalam situasi yang relatif sama. Sebelum observasiitu 

dilaksananakan, pengobservasi (observer) telah menetapkan terlebih dahulu 

aspek-aspek apayang akan diobservasi. 

 

Aspek-aspek tersebut telah dirumuskan secara operasional, sehingga “tingkah 

laku” yang akan dicatat nanti dalam observasi hanyalah apa-apa yang telah 

dirumuskan tersebut. Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur. 

 

Observasi berstruktur, aspek-aspek “tingkah laku” yang diobservasi telah dimuat 

dalam suatu daftar yang telah disusun secara sistematis. Bentuk catatan yang 

sistematis yaitu: daftar chek (chek list), adalah suatu daftar yang memuat catatan 

tentang sejumlah “tingkah laku” yang akan diobservasi.  Skala bertingkat (rating 

scale), adalah gejala yang akan diobservasi dalam tingkatan yang telah ditentukan. 

Kelemahan dari observasi berstruktur ini adalah bahwa pengobservasi sangat 

terikat dengan daftar yang telah tersusun sehingga ia tidak mungkin 

mengembangkan observasinya dengan aspek-aspek lain yang kebetulan terjadi 

selama observasi berlangsung. Untuk mengatasi kelemahan ini, dapat ditempuh 

dengan cara kombinasi, yaitu menggunakan suatu daftar yang terperinci tentang 

tingkah laku yang diobservasi, yang dilengkapi dengan blanko untuk mencatat 

tingkah laku tertentu yang muncul, yang belum terekam dalam daftar.  
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Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini diantaranya: kondisi sekolah (ruang 

guru, ruang kelas, ruang bengkel otomotif sepeda motor, bengkel otomotif mobil, 

ruang multimedia, bengkel listrik, jurnal mengajar, silabus, instrumen supervisi). 

3.5.2 Wawancara  

Penulis berbekal instrumen berupa panduan wawancara, daftar pertanyaan, dan 

alat perekam dengan cara mendatangi nara sumber untuk mendapatkan data yang 

diingingkan. Hal ini karena salah satu metode pengumpulan data adalah dengan 

jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap 

penelitian kualitatf. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang 

hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.  

 

Wawancara adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan masalah dan pertanyaan yang 

akan diajukan (lihat lampiran 1). Peneliti menggunakan jenis wawancara ini untuk 

mencari jawaban yang dinginkan. Keuntungan wawancara ini jarang mengadakan 

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara untuk tidak 

berdusta. 

3.5.3 Dokumentasi 

Selain wawancara, penulis juga memeriksa sejumlah dokumen. Berdasarkan teori 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 

lain tentang subjek. Sugiyono (2013:83) dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.Alasan peneliti 

menggunakan metode ini adalah: (1) sebagai bukti untuk pengujian, (2) 

merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi, (3) relatif mudah 

diperoleh, (4) lebih bersifat alamiah, (5) untuk memperluas cakrawala 

pengetahuan peneliti terhadap situasi lingkungan yang diteliti. Dokumen dalam 

penelitian ini adalah berupa Silabus, RPP, pengumuman resmi, agenda guru, 

dokumen administratif, piala,  notulen rapat, SK pengangkatan, brosur, borang 

supervisi, dan foto. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan  sintesa, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Dengan analisis data ini diharapkan data yang 

diperoleh akurat, benar dan valid. Analisis data kualitatif  bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

dari data tersebut, dicarikan data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

 

Analisis data dalam penelitian manajemen tenaga pendidik di SMK-BLK Bandar 

Lampung, dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, pada saat 
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pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu.Analisis masalah penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang dihadapi SMK-BLK Bandar 

Lampung dalam manajemen tenaga pendidik. 

 

Seacara operasional transkrip wawancara dibaca secara berulang-ulang untuk 

dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan subfokus 

penelitian dan sumbernya. Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan 

pelacakan data secara bolak-balik. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan 

pada teknik pengumpulan data dan informasi seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Pengkodean Informan 

Teknik pengumpuan data Kode Sumber data Kode  

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

W 

O 

D 

Yayasan, 

Kepala sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah,  

Kepala Jurusan, 

Guru. 

Yys 

KS 

Wkl 

Kajur 

Gr 

 

Pemberian kode memudahkan pemasukkan ke dalam matrik cek dan tingkat 

kejenuhan dan menghindari adanya data penting tertinggal. Penggunaan matrik 

cek data memudahkan penentuan tingkat kejenuhan pada setiap fokus penelitian 

penelitian danmenghindari kesulitan analislis karena menumpuknya data pada 

akhir periode pengumpulan data. Penggunaan kode informan ditunjukkan pada 

gambar berikut; 

 



46 

 

  W Yys 2 5 7 

Wawancara       

      

Yayasan       

      

Informan ke      

      

Fokus ke      

      

Urutan pertanyaan dalam fokus      

 

Gambar 3.1 Sistem pengkodean informan pada penelitian ini 

 

Kode W adalah wawancara, kode Yys menunjukkan Yayasan, kode 2 angka 

pertama adalah informan ke 2 yang penulis wawancarai, kode 5 angka kedua 

menunjukkan fokus kelima, dan kode 7 angka ketiga munnjukkan urutan dari tiap 

fokus. 

 

3.6.1 Reduksi Data 

Penulis mereduksi data untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada halyang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi data yang penulis lakukan merupakan proses 

pengumpulan data penelitian.Peneliti menemukan data dari menerapkan metode 

wawancara,observasi, dokumentasi, atau berbagai dokumen yang berhubungan 

dengan sistim rekrutmen, penempatan, pembinaan, penggajian, promosi, mutasi, 

reward and punishment, hak cuti, kewajiban karyawan, dn pemutusan hubungan 

kerja, faktor penghambat dan faktor pendukung manajemen tenaga pendidik. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakuakan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya data tambahan bila diperlukan. 
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3.6.2 Penyajian Data 

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.  

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis atau simultan 

sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan 

yang diteliti.  

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display 

data sehingga data dapat disimpulkan.Penarikan kesimpulan sementara, untuk 

diuji kembali dengan data dilapangan dengan cara merefleksi kembali, peneliti 

bertukar pikiran dengan ahli dalam hal ini pembimbing 1 dan 2 agar kebenaran 

ilmiah dapat tercapai. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal untuk mendeskripsikan dan menginterprestasikan 

bagaimana manajemen tenaga pendidik di SMK-BLK. Langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian ini digambarkan dalam pada bagan alur seperti dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Langkah Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif Miles dan  

         Huberman (1984). 
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3.7 Keabsahan Data 

Pengecekkan kredibilitas atau derajat keabsahan data perlu dilakukan untuk 

membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian 

kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran, baik bagi 

pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. 

 

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian 

kualitatif yaitu untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang diperoleh, 

maka dilakukan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik pemeriksaaan keabsahan data, dapat juga dilakukan dengan 

melalui kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Perpanjangan  keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting artinya 

karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasi, sehingga dengan 

perpanjangan keikutsertaaan dapat memastikan apakah konteks itu 

dipahami dan dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara 

subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik keabsahan data melalui pengecekan atau 

membandingkan data penelitian dengan berbagai cara. 

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. Diskusi dengan teman sejawat memberikan kesempatan awal 

yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari 

pemikiran peneliti. Ada kemungkinanpermasalahan muncul dalam benak 

peneliti. Metode ini digunakan dengan cara mengekpose hasil sementara 

maupun hasil akhir penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusidengan 

beberapa teman atau informan, subjek peneliti dan dosen pembimbing 

yang membantu dalam penelitian ini. Diskusi dilakukan untuk 

mendapatkan kebenaran hasil dari penelitian. Dengan demikian validitas 

dari penelitian ini dapat diandalkan. 

d. Ketekunan Pengamatan 

Dalam pengamatan penelitian yang dilakukan ini ketekunan 

pengamatanbermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat rentan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian 

pemusatan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan istilah lain 

ketekunan pengamatan akan menghasilkan kedalaman pemahaman 

terhadap permasalahan. 
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3.8 Tahapan dalam Penelitian 

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dibagi dalam tiga tahap yaitu: 

tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengecekan data. 

a. Tahap persiapan yaitu pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan 

penelitian dan menentukan subjek penelitian. Pengumpulan data yaitu untuk 

mengamati dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus 

dan permasalahan penelitian yaitu mengenai perencanaan, pengadaaan, 

pembinaan, pengawasan, pemberhentian, pertanggungjawaban personalia 

pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di SMK-BLK Bandar 

Lampung. 

b. Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang 

diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu di uji secara empiris. 

c. Pengecekkan data, setelah menganalisis data peneliti harus memastikan 

apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Pengecekan data perlu 

dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar dan 

sesuai dengan apa yang terjadi secara wajar di lapangan. Selanjutnya tahapan 

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Menyusun proposal penelitian, kegiatan menyusun proposal diawali dari 

melihat ke dalam diri tentang ketertarikan dan kemampuan penulis terhadap 

tema penulisan tesis. Selanjutnya penulis mengajukan judul kepada 

pembimbing sebagai acuan penelitian. Penulis katakan sebagai acuan karena 

pada tahap selanjutnya judul dapat berubah sesuai dengan tesis secara 
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keseluruhan. Kemudian penulis mengajukan kepada pembimbing dan 

mengumpulkan bahan penulisan meliputi buku-buku dan jurnal yang relevan.  

2) Mengurus perijinan, setelah judul disetujui pembimbing, penulis 

mengurus perizinan dengan meminta surat keterangan dari prodi. Selanjutnya 

berbekal surat dari prodi meminta izin ke SMK-BLK untuk melakukan 

penelitian.  

3) Melakukan pengambilan data di lapangan, pengambilan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi dan mengecek dokumen yang tersedia. 

Pengambilan data penulis laksanakan dari tanggal 22 September 2015 sampai 

tanggal 11 Januari 2016. 

4) Menyusun laporan penelitian akhir, setelah data yang diperlukan 

terkumpul, selanjutnya penulis menyusun laporan penelitian. Penulisan 

laporan penelitian selalu berkonsultasi dengan pembimbing. Proses penulisan 

dilaksanakan sejak bulan Desember hingga bulan Maret 2016. 

5) Seminar Hasil, setelah menyelesaikan penyusunan laporan penulis 

melakukan seminar hasil. Seminar hasil dilaksanakan pada bulan 3 Februari 

2016, dan 

6) Proses terakahir adalah ujian tesis, ujian tesis penulis ikuti pada tanggal 

24 Maret 2016 dan dinyatakan lulus. 


