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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan akan 

memperoleh gambaran mengenai masalah yang akan 

diteliti.  

 

3.2  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-

kata atau kalimat dan tindakan individu yang diamati 

dan diwawancarai serta sumber tertulis dari dokumen 

yang dapat memberikan informasi mengenai peran 

DUDI dalam Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda 

di SMK Negeri 1 Kota Salatiga melalui praktik kerja 

industri (prakerin). 

Sesuai dengan paradigma penelitian dan fokus 

masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang men-

jadi sumber data penelitian atau kategori populasinya 

adalah DUDI dan beberapa orang murid yang berada 

pada DUDI yang menjadi objek penelitian. Penentuan 

sumber data dilakukan secara purposif yang disesuai-

kan dengan tujuan penelitian. Jumlah sumber data 

tidak dibatasi sedemikian rupa atau ditentukan sebe-
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lumnya tetapi tergantung pada pertimbangan keleng-

kapan data dan informasi yang dikumpulkan.  

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, 

maka penentuan sumber data dalam penelitian ini 

dilakukan sementara penelitian berlangsung, dengan 

cara sebagai berikut: peneliti memilih unit sampel 

tertentu yang dipertimbangkan data dan informasi 

yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan data dan 

informasi yang diperoleh, peneliti menetapkan unit 

sampel atau sumber data berikutnya yang memung-

kinkan untuk dapat memberikan data dan informasi 

yang lebih lengkap. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Upaya untuk membantu peneliti melaksanakan 

fungsinya sebagai instrumen utama penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 

meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

Sebagai alat pengumpul data dan informasi yang 

diperlukan, teknik tersebut diharapkan dapat meng-

hasilkan data dan informasi yang saling menunjang 

dan melengkapi dalam penelitian ini.  

Data dan informasi yang telah dikumpulkan 

akan disusun dalam catatan lapangan, agar tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai 

dengan harapan, yang menyatakan bahwa “keberhasil-

an suatu penelitian naturalistik sangat tergantung 
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pada ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan/ 

filed notes yang disusun oleh peneliti”. Agar data dan 

informasi yang diperlukan direkam dan disimpan 

selengkap mungkin, maka peneliti juga menggunakan 

instrumen pembantu berupa pedoman wawancara, 

observasi, dan kajian dokumentasi, buku catatan, 

serta tape recorder/alat perekam. 

Dalam penelitian ini, dokumen yang diteliti dan 

data yang diharapkan diperoleh dari dokumen terse-

but antara lain: (1) Perencanaan Praktik Kerja Industri 

siswa yang meliputi catatan/notula mengenai persiap-

an sekolah dan siswa, termasuk di dalamnya materi 

pembekalan, jumlah siswa peserta praktik; (2) Pelak-

sanaan kegiatan kerja praktik industri/magang siswa 

sebagai implementasi Pendidikan Sistem Ganda yang 

secara langsung berkaitan dengan pengembangan 

mutu pendidikan; (3) Program beserta catatan/notula 

kegiatan untuk memperoleh data mengenai kegiatan 

dan keterlibatan DUDI dalam Praktik Kerja Industri 

(Prakerin); (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja 

Industri (Prakerin) yang meliputi hasil penilaian terha-

dap kompetensi siswa peserta Praktik Kerja Industri 

(Prakerin), termasuk di dalamnya mekanisme pemberi-

an nilai oleh sekolah dan Dunia Usaha/Industri 

tempat siswa melaksanakan paraktik; (5) Informasi-

informasi lain yang ditemukan di lapangan sebagai 

pendukung ketersediaan data untuk analisis. 
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3.4  Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Dengan tidak adanya satu pola yang pasti dalam 

prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif, 

maka efektivitasnya akan ditentukan oleh peranan 

peneliti sebagai “human instrument.” Berkaitan dengan 

hal tersebut, Nasution (1988) menyatakan sebagai 

berikut:  

Masing-masing peneliti dapat memberi sejumlah 

petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman 
masing-masing, namun rasanya penelitian kuali-

tatif hanya dapat dikuasai dengan melakukan 

sendiri sambil mempelajari cara-cara yang diikuti 

oleh para peneliti yang medahuluinya. Dan akhir-

nya ia harus menemukan caranya sendiri dalam 
masalah-masalah khusus yang dihadapinya.” 

 

Dengan memperhatikan pernyataan tersebut, 

maka pengumpulan data dalam penelitian ini mengi-

kuti prosedur seperti yang dikemukanan oleh Lincoln 

dan Guba (1985) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Orientasi (Overview) 

Pada tahap ini peneliti telah memiliki gambaran 

umum tentang masalah yang akan diteliti dengan 

memikirkan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti 

melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk mem-

peroleh informasi yang diperlukan untuk menetapkan 

fokus penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan 

cara mempelajari dokumen-dokumen termasuk kajian 

teoritis, melakukan wawancara dan observasi yang 

masih bersifat umum serta melakukan pengkajian 
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informasi yang diperoleh untuk menemukan hal-hal 

menarik dan berguna untuk diteliti lebih lanjut secara 

lebih mendalam melalui penetapan fokus penelitian. 

Selanjutnya dalam rangka mengumpulkan infor-

masi yang relevan serta dalam upaya memahami fokus 

penelitian, peneliti mengembangkan paradigma peneli-

tian yang akan menjadi pedoman dalam kegiatan 

tahap II yaitu eksplorasi penelitian. 

2. Tahap Eksplorasi (Focus Exploration) 

Pada tahap ini penelitian dimulai dengan 

mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. Fokus penelitian 

yang dikembangkan dalam paradigma penelitian me-

nuntun peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

yang lebih terarah dan spesifik (Djam’an Satori, 1989). 

Wawancara dilakukan secara lebih terstruktur untuk 

memperoleh informasi mendalam mengenai aspek-

aspek dalam fokus penelitian. Sedangkan observasi 

ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Sementara itu, dokumen yang dipelajari 

adalah yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

3. Tahap Member Check 

Tahap member check dimaksudkan untuk me-

ngecek kebenaran dari data atau informasi yang 

dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti. Dengan kata 

lain, tahap ini merupakan tahapan untuk mendapat-
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kan kredibilitas hasil penelitian. Sebagaimana dikemu-

kakan oleh Nasution (1988), data harus diakui dan 

diterima kebenarannya oleh sumber informasi, dan 

selain itu data tersebut juga harus dapat dibenarkan 

oleh sumber atau informan lainnya. Sehubungan 

dengan hal tersebut ukuran kebenaran dalam pene-

litian kualitatif adalah kredibilitas.  

Melalui tahap ini, peneliti melakukan beberapa 

hal sebagai berikut: (1) Konfrimasi hasil wawancara; 

(2) Koreksi terhadap hasil yang dicatat dari observasi 

kepada sumber data; (3) Meminta pendapat kepada 

responden atau sumber data lainnya yang kompeten, 

serta kajian ulang terhadap dokumen tertulis yang 

relevan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif menurut Nasution 

(1989), bahwa dalam penelitian kualitatif tidak terda-

pat prosedur yang baku analisis data. Nasution (1988) 

menguraikan bahwa analisis data memerlukan data 

kreatif serta kemampuan intelektual tinggi. Lagi pula 

tidak terdapat carat tertentu yang dapat diikuti untuk 

mendakan analisis, sehingga tiap peneliti harus 

mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan 

sifat penelitiannya. 

Sedangkan Moleong (1998) menyatakan bahwa 

dalam proses analisis data, dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 



 
65 

 

dari wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis-

kan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, doku-

men resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah itu 

dilakukan reduksi data melalui penyusunan abstraksi. 

Langkah berikutnya adalah menyusun data dalam 

satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dengan 

membuat pengkodean (coding). Sedangkan tahap akhir 

dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

prosedur pengelolaan dan analisis data yang dilaku-

kan peneliti didasarkan pada paradigma dan meto-

dologi penelitian, yaitu teknik berpikir kritis-induktif, 

dimana prosesnya dilakukan sejak awal ketika peneliti 

berupaya memahami data sampai seluruh data ter-

kumpul.  

 

3.6  Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif pelak-

sanaan Pendidikan Sistem Ganda melalui Praktik 

Kerja Industri (Prakerin) Siswa SMK Negeri 1 Salatiga. 

Lokasi ini dipilih karena SMK Negeri I Salatiga 

merupakan SMK tertua di Salatiga yang sudah barang 

tentu akan lebih kaya pengalaman dalam penerapan 

manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu 

bentuk pengembangan mutu pendidikan.  
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Sedangkan subjek yang akan dijadikan sampel 

penelitian adalah siswa yang menjalani magang atau 

praktik kerja maupun unsur atau pimpinan DUDI 

yang selama ini menjadi mitra atau partner dalam 

pengembangan profesionalitas siswa melalui pening-

katan mutu pendidikan. 

Pada penelitian ini, institusi pasangan atau 

DUDI yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai 

berikut: (1) Setda Pemkot Salatiga, Jl. Letjen. Sukowati 

No. 51 Salatiga; (2) Salon Lukssita, Jl. Merdeka Utara 

G.14 Salatiga; (3) Griya Busana Dan Rias Samsoyo 

Moro, Jl. Jendral Sudirman 248 Salatiga; (4) Griya 

Busana Puspa Yani, Jl. Sono Tirto 670 Pancuran 

Salatiga 


