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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 

 Metode dapat dimaknai sebagai “a regular 

systemtic plan for or way of doing something”. Secara 

umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk medapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu (Sugiyono, 2008). Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti 

harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris 

berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain pun dapat melakukan 

kegiatan yang sama. Sistematis, artinya proses yang 

dilalui dalam penelitian tersebut menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang logis.  

 Dalam penelitian tentang pengembangan rencana 

strategis peningkatan mutu program studi ini 

digunakan pendekatan riset dan pengembangan 

(Research and Development). Dasar pertimbangan 

penggunaan pendekatan ini adalah pendapat Borg dan 

Gall (2006) yang menyatakan bahwa strategi penelitian 

dan pengembangan efektif untuk mengembangkan dan 

memvalidasikan produk pendidikan. Menurut Borg dan 

Gall produk yang dihasilkan melalui pendekatan riset 

dan pengembangan adalah buku teks, film 

instruksional, metode mengajar dan program-program. 
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Dalam konteks penelitian ini, produk yang dihasilkan 

adalah suatu program perencanaan berupa rencana 

strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK 

Telkom Tunas Harapan Semarang.  

Selain itu, Sukmadinata (2010) juga mengatakan 

bahwa:   

“Penelitian dan pengembangan adalah suatu 
proses atau langkah-langkah untuk 
mengembangkan produk yang telah ada, yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut 
tidak selalu berbentuk benda atau perangkat 
keras (hardware). Seperti buku, modul, alat 
bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, 
tetapi bisa juga perangkat lunak (software), 
seperti program komputer untuk pengolahan 
data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 
laboratorium, ataupun model-model pendidikan, 
pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, 
manajemen strategis, dll.”. 

 

 Berdasarkan pernyataan diatas , maka penelitian 

ini termasuk kepada penelitian pengembangan (R&D), 

karena hasil dari penelitian ini adalah berupa rencana 

strategis peningkatan mutu program study dimana 

strategic planing adalah bagian dari ilmu Managemen 

Strategic.  
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3.2   PROSEDUR PENELITIAN 

 Borght dan Gall (Sukmadinata, 2010) 

memaparkan sepuluh langkah pelaksanaan strategi 

penelitian dan pengembangan, yaitu: 

1. Research and information colecting (penelitian dan 

pengumpulan data) 

Adalah tahapan pengukuran kebutuhan, studi 

literatur untuk menunjang pengetahuan peneliti dalam 

mengembangkan penelitiannya.  

2. Planing (perencanaan)  

Ialah tahapan untuk menyusun rencana 

penelitian, meliputi kemampuan-kemampuan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan 

tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian terebut, 

desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan 

pengujian dalam skala kecil. 

3. Develop preliminory for of product (Pengembangan 

draft produk) 

Ialah tahapan dalam pengembangan produk yang 

diteliti. 

4. Preliminary field test (Uji coba lapangan) 

Yakni tahap uji coba di lapangan yang dilakukan 

dalam lingkup terbatas. Selama uji coba diadakan 

pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket yang 

membantu dalam menganalisis data. 

5. Main product revision (merevisi hasil uji coba) 

Yaitu tahap dimana dilakukan perbaikan atau 

menyempurnakan produk berdasarkan hasil ujicoba 

tahap awal yang telah dilakukan. 

6. Main field testing (uji coba lapangan) 
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Dalam tahapan ini peneliti melakukan uji coba 

yang dilaksanakan dengan skala yang lebih luas. 

7. Operasional product revision (Penyempurnaan produk 

hasil uji coba lapangan) 

Yakni tahapan penelitian dimana peneliti 

melaksanakan penyempurnaan produk hasil uji coba 

lapangan. 

8. Operasional field testing (Uji pelaksanaan lapangan) 

Merupakan tahapan uji coba yang dilakukan 

dalam skala yang lebih besar lagi. Pengujian dilakukan 

melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis 

hasilnya. 

9. Final product revision (Penyempurnaan produk akhir) 

Dalam tahap ini penyempurnaan didasarkan 

pada masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 

10. Dissemination and implementation (diseminasi dan 

implementasi) 

Yakni tahapan dengan melaporkan hasil dalam 

pertemuan profesional dan dalam jurnal dengan 

melakukan monitoring penyebaran untuk pengontrolan 

kualitas produk. 

 

Kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan 

produk di atas jika dilakukan dengan benar, maka 

akan menghasilkan produk yang dapat 

dipertanggungjawabkan, siap digunakan oleh tiap-tiap 

lembaga pendidikan. Dari kesepuluh langkah penelitian 

dan pengembangan yang dikembangkan oleh Brog dan 

Gall tersebut kemudian dimodifikasi oleh Sukmadinata 

(2010) menjadi tiga tahapan. Yaitu: 1) Studi 

pendahuluan, 2) Pengembangan produk, dan 3) Uji 
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coba produk. Studi lapangan terdiri atas tiga langkah, 

yaitu studi kepustakaan, survei lapangan dan 

penyusunan produk awal draft produk. Pengembangan 

produk dilakukan dalam dua tahap, langkah pertama 

melakukan uji coba terbatas dan langkah kedua kedua 

uji coba yang lebih luas. Uji coba produk merupakan 

tahapan pengujian keampuhan produk yang 

dihasilkan. 

Adapun langkah-langkah penelitian menurut 

Sugiyono (2010) terdiri dari sepuluh langkah, yaitu: 

1. Potensi dan masalah 

Potensi dan masalah penelitian pengembangan 

beranjak dari potensi dan masalah yang dikemukakan 

dalam bentuk data empirik. Potensi dan masalah 

tidaklah harus dicari sendiri, tetapi dapat berdasarkan 

laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi 

laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu 

yang masih up to date. 

 

2. Mengumpulkan informasi 

Data faktual dan up to date yang didapat dari 

potensi dan masalah kemudian dikumpulkan sebagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

 

3. Desain produk 

Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk 

gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai 

pegangan untuk menilai dan membuatnya. 
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4. Validasi desain 

Ialah proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk secara rasional akan lebih efektif 

dari produk lama atau tidak. Validasi produk dapat 

dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap 

pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga 

selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatannya. 

5. Perbaikan desain 

Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh ahli 

(expert judment), jika terdapat kelemahan maka harus 

dilakukan perbaikan atas desain produk tersebut. 

 

6. Uji coba produk 

 Setelah desain produk diperbaiki dan didesain 

ulang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji 

coba produk untuk menguji keandalan produk yang 

dirancang. 

  

7. Revisi produk 

Dalam tahapan ini dilakukan revisi kembali 

jikalau didapati masih ada kekurangan dari uji coba 

produk yang telah dilakukan pada skala terbatas. 

 

8. Uji coba pemakaian 

Tahapan ini dilakukan untuk melihat efektifitas 

produk baru jika dilakukan dalam rung lingkup yang 

lebih luas lagi, tentunya harus tetap dinilai kekurangan 
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atau hambatan yan muncul guna perbaikan lebih 

lanjut. 

 

9. Revisi produk 

Tahapan ini dilakukan apabila dalam pemakaian 

pada skala lebih luas masih terdapat kekurangan dan 

kelemahan dalam produk. 

10. Pembuatan produk 

Tahap akhir ini dilakukan jikalau produk telah 

dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, 

maka produk baru tersebut dapat diterapkan pada 

lembaga pendidikan yang terkait. 
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Secara visual langkah-langkah pengembangan 

menurut Sugiyono tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Ptotensi 

dan 

masalah 

 Pengumpulan 

data 

 Desain 

produk 

 Validasi 

desai 

 

Uji coba 

pemakaian 

 Revisi 

produk 

 Uji 

coba 

produk 

 Revisi 

desain 

 

    

Revisi 

produk 

 Pembuatan  

PRODUK 

    

 

Gambar 3.1. Desain Prodesur Penelitian Dan Pengembangan 

Sugiyono 
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3.3 LANGKAH PENGEMBANGAN RENCANA 

STRATEGIS PENINGKATAN MUTU 

KOMPETENSI KEAHLIAN TKR SMK TELKOM 

SEMARANG 

 

 Berdasarkan langkah-langkah research & 

development yang dikembangkan oleh Borg dan Gall, 

Sukmadinata dan Sugiyono, maka dilakukan beberapa 

modifikasi, hal ini dilakukan karena beberapa aspek 

pertimbangan, diantaranya waktu dan biaya. Dalam 

penelitian ini, langkah-langkah penelitian tersebut 

disederhanakan dibatasi hanya sampai dengan 

dihasilkannya produk setelah dilakukan uji produk 

oleh ahli (Expert Judgement). Hal ini merujuk pada 

pemaparan Sukmadinata (2010) bahwa “untuk peneliti 

dari program S2 atau dalam rangka penyusunan tesis, 

kegiatan penelitian pengembangan dapat dihentikan 

sampai dihasilkan draft final tanpa pengujian hasil. 

Untuk peneliti dari program S3 atau penyusunan 

disertasi harus dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu 

pengujian model”. 
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 Adapun desain atau alur dalam penelitian ini 

adalah: 

 

Penelitian dan 
pengumpulan Data 
(Research & 
Information) 

 1. Analisis masalah 
 2. Studi literatur 

(teori      dan 

penelitian yang 
relevan). 

 3. Studi lapangan 

   
 

 

 

 

 

Perancangan 
(Planing) 

 
1. Analisis SWOT  
3. FGD (Focus Group 

Discusion)  
3. Desain Rencana 
Strategis 

 

 
 

  
 

 
 

 PRODUK 

(Strategic Planing) 

 Validasi desain dan 

revisi:  
Oleh expert 
judgement. 

 

Gambar 3.2. Desain atau alur dalam penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian di atas dapat 

diuraikan menjadi beberapa kegiatan research and 

development, yaitu sebagai berikut: 
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1. Penelitian dan pengumpulan data (Research and 

Information) 

a. Analisis Masalah 

 Sebagaimana telah diuraikan dalam latar 

belakang penelitian dimana telah didapati bahwa 

program studi SMK Tunas Harapan Semarang memiliki 

mutu yang relatif rendah dibandingkan dengan tiga 

program studi lainnya yakni program studi tehnik 

komputer dan jaringan, tehnik multimedia, dan 

program keahlian tehnik rekayasa perangkat lunak. Hal 

ini dapat dicermati dari input, proses dan output 

pendididkan sebagai parameter mutu dari program 

studi tehnik kendaraan ringan yang selalu berada pada 

posisi rendah dibandingkan dengan ketiga program 

keahlian lainnya di SMK tersebut. 

 Dengan adanya masalah mengenai mutu 

pendidikan di program studi tehnik kendaraan ringan 

tersebut, maka peneliti berusaha melakukan penelitian 

untuk menghasilkan produk pendidikan berupa 

rencana strategis peningkatan mutu dengan cara 

melakukan analisis matrik IFAS (Internal Factors 

Analysis Summary), analisis matrik EFAS (External 

Factors Analysis Summary) dan analisis matrik SWOT 

(strengths, weaknesses, oppurtunities, and threats) 

yang terdapat di dalam program studi tehnik 

kendaraan ringan tersebut.     

 Produk pendidikan dalam penelitian dengan 

pendekatan reseach and development ini adalah 

rencana strategis peningkatan mutu, dengan demikian 

peneliti sebagai pengembang produk renstra haruslah 
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dapat melihat kebutuhan dan masalah yang terdapat di 

dalam objek penelitian . 

 

b. Studi Literatur 

 Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan 

untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-

landasan teoritis yang memperkuat produk rencana 

strategis yang akan dikembangkan dalam peningkatan 

mutu program studi tehnik kendaraan ringan SMK 

Telkom Semarang. Selain itu, studi ini juga diperlukan 

untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat 

dalam pengembangan produk tersebut. Dalam hal ini 

studi literatur juga meliputi studi dokumentasi.  

 Dalam penelitian pengembangan rencana 

strategis peningkatan mutu dengan analisis SWOT ini 

tentunnya didukung oleh teori-teori mengenai 

pengembangan rencana strategis, Analisis SWOT, Mutu 

pendidikan serta berbagai teori lain yang mendukung 

penelitian yang sedang dilaksanakan dalam hal teoritis. 

 

c. Studi Lapangan 

 Dalam tahap studi lapangan ini dilaksanakan 

pengumpulkan berbagai informasi mengenai mutu 

pendidikan program studi tehnik kendaraan ringan 

sebagaimana telah diuraikan dalam alalisis masalah, 

yaitu  pengumpulkan semaksimal mungkin informasi 

yang berkaitan dengan mutu pendidikan yaitu 

informasi mengenai  input, proses dan output 

pendidikan serta informasi-informasi yang dapat 

mendukung pengembangan rencana strategis 

peningkatan mutu program studi tersebut. 
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 Dalam studi lapangan ini peneliti melakukan 

wawancara dan dokumentasi secara terstruktur, 

dimana wawancara dilakukan  terhadap beberapa 

stakeholder inti pendidikan guna mengumpulkan 

sebanyak mungkin input data mengenai research object  

yang sedang diteliti terutama mengenai history 

kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan SMK 

Telkom dan Internal Factors Analysis Summary serta 

External Factors Analysis Summary yang ada dalam 

kompetensi keahlian tersebut.  

Setelah melakukan wawancara dengan baik, 

peneliti juga melakukan proses dokumentasi data 

dengan mengumpulkan berbagai informasi tertulis yang 

dikumpulkan dari berbagai pihak terkait di sekolah 

tersebut diantaranya: kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian 

kemahasiswaan, hubungan masyarakat sekolah, dan 

tata usaha sekolah.     

 

2. Perencanaan (Planing)   

a. Analisis SWOT 

 Salah satu alat analisis untuk mengembangkan 

rencana strategis peningkatan mutu pendidikan adalah 

dengan analisis SWOT. MDITC (2005) menyatakan 

bahwa SWOT adalah perangkat umum yang didisain 

dan digunakan sebagai langkah awal dalam pembuatan 

keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam 

berbagai terapan.  

Dalam tahapan penelitian ini, berdasarkan 

research data yang terkumpul mengenai objek yang 

diteliti maka dilaksanakan  analisis SWOT dengan cara 
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membandingkan antara faktor eksternal Peluang 

(Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor 

internal Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan 

(Weaknesses) (Rangkuti, 2000) yang dimiliki oleh 

program keahlian tehnik kendaraan ringan SMK 

Telkom Semarang.  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

analisis SWOT adalah pengujian terhadap kekuatan 

dan kelemahan internal (IFAS), serta kesempatan dan 

ancaman dalam menghadapi lingkungan eksternal 

(EFAS) program keahlian tersebut dengan tujuan 

mengembangkan suatu produk perencanaan strategis 

guna meningkatkan mutu. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis matrik IFAS 

(Internal Factors Analysis Summary), analisis matrik 

EFAS (External Factors Analysis Summary) dan analisis 

matrik SWOT (stregths, weaknesses, oppurtunities, and 

threats)  

Matrik IFAS menggambarkan lingkungan internal 

yang memberikan informasi tentang kekuatan yang 

harus digunakan secara optimal dan kelemahan yang 

harus diatasi atau dimimalkan. Matrik EFAS 

menggambarkan lingkungan eksternal yang 

memberikan informasi tentang peluang yang harus 

dimanfaatkan dan ancaman dihindari. Matrik SWOT 

menunjukan empat kemungkinan alternatif strategis 

berdasarkan hasil audit terhadap lingkungan internal 

dan lingkungan ekstrenal.  

 

b. FGD (Focus Group Discusion) 
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Setelah peneliti menentukan IFAS (Internal 

Factors Analysis Summary) dan analisis matrik EFAS 

(External Factors Analysis Summary) Kemudian 

langkah selanjutnya adalah melakukan focus group 

discusion (FGD) dengan stakeholder inti program studi 

tehnik kendaraan ringan dalam hal ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil 

kepala sekolah bagian kemahasiswaan, dan kepala 

kompetensi kejuruan tehnik kendaraan ringan.  

Focus Group Discusian dilaksanakan dengan 

tujuan untuk melaksanakan telaah bersama terhadap 

matrik EFAS dan matrik IFAS yang telah disusun :  

1. Menentukan bobot masing-masing faktor dengan 

skala mulai 1.0 (paling berpengaruh) sampai 0.0 

(tidak berpengaruh), berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap upaya perbaikan 

mutu program studi yang diteliti.  

2. Menentukan skor (1 sampai denga 5) dari 

masing-masing faktor berdasarkan panting 

tidaknya faktor tersebut terhadap upaya 

peningkatan mutu.  

3. Menghitung total skor dengan mengalikan bobot 

dan skor untuk masing-masing faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. 

4. Menghitung total skor akhir faktor internal 

(kekuatan-kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang-ancaman).  

 

Setelah dilakukan analisis terhadap Internal Factors 

Analysis Summary dan External Factors Analysis 

Summary dengan langkah-langkah diatas maka dapat 
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ditentukan posisi perencanaan strategis yang baik bagi 

peningkatan mutu program studi tersebut: 

 

Diagram 3.3. Analisis SWOT (Rangkuti 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuadran 1 :  

Ini merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. Program studi memiliki Peluang dan 

Kekuatan sehingga dapat memanfaatkan Peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif (Growth Oriented Strategy). 

Kuadran 2 :  

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, 

Program studi ini masih memiliki kekuatan dari segi 

internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. 

Kuadran 3 :   

Program studi menghadapi peluang pasar yang 

sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi 

BERBAGAI PELUANG 

BERBAGAI 

ANCAMAN 

BERBAGAI 

KELEMAHAN 

BERBAGAI 

KEKUATAN 

Mendukung Strategi Agresif 3. Mendukung Strategi Turn Around 

4. Mendukung Strategi Defensif 2. Mendukung Strategi Divesifikasi 
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kendala/kelemahan internal. Fokus strategi Program 

studi ini adalah meminimalkan masalah-masalah 

internal Program studi sehingga dapat merebut peluang 

pasar yang lebih baik  

Kuadran 4 :  

Ini merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan Program studi tersebut menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

c. Desain Rencana Strategis 

 Setelah peneliti melakukan analisis seksama 

terhadap matrik IFAS dan matrik EFAS dalam focus 

group discusian yang didiskusikan bersama dengan 

stakeholder program studi yang diteliti, maka langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan perumusan desain 

rencana strategis hasil penelitian dalam bentuk suatu 

rancangan perencanaan strategis peningkatan mutu. 

 

3. Validasi Desain Dan Revisi 

 Dalam tahapan validasi desain ini dilakukan 

kegiatan untuk menilai efektifitas  rancangan produk 

secara rasional. Dikatakan demikian karena validasi 

desain adalah masih bersifat penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta lapangan 

(Sugiyono, 2010). 

 Menurut Sugiyono (2010), validasi produk dapat 

dilakukan untuk menghadirkan pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman untuk menilai suatu 

produk baru yang dirancang. Dengan demikian untuk 

menilai rancangan rencana strategis peningkatan mutu 
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kompetensi keahlian ini diperlukan pakar renstra dan 

pakar yang juga pakar dalam ilmu pendidikan.  

 Peneliti menentukan Kepala Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan dan wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum sebagai Expert Judgemet (pakar ahli) 

dalam memberikan penilaian terhadap rancangan 

rencana strategis yang telah dirancang dengan 

pertimbangan kepakaran kepala kompetensi keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan dan wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum sebagai top management yang sangat 

memahami konteks penelitian dan memiliki wewenang 

dalam melasanakan perencanaan strategis yang 

dirancang.  

 Setelah melakukan validasi oleh ahli renstra, 

kemudian rancangan atau desain produk rencana 

strategis tersebut direvisi sesuai dengan masukan yang 

diberikan oleh ahli, setelah melewati tahapan revisi 

tersebut maka produk rencana strategis siap untuk 

digunakan oleh institusi pendidikan yang terkait. 

 

4. Implemantasi Rencana Strategis 

 Setelah melewati tahapan demi tahapan dalam 

perancanagan rencana strategis dengan benar. maka 

selanjutnya produk renstra yang telah jadi diajukan 

kepada lembaga pendidikan SMK Tunas Harapan 

untuk digunakan sebagai acuan guna meningkatkan 

mutu pendidikan program studi tehnik kendaraan 

ringan. Dengan demikian diharapkan produk rencana 

strategis yang dirancang ini dapat memberikan 

sumbangsih yang baik dalam peningkatan mutu 

pendidikan di program studi tersebut. 
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3.4 LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Program 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan (TKR) SMK Telkom 

Tunas Harapan yang berdiri sejak tahun 2001 sebagai 

salah satu dari empat program keahlian di SMK Tunas 

Harapan Semarang, yang beroprasi di atas 12 Ha area 

Sekolah di Jalan Umbul Senjoyo I No. 3 Desa Bener, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.  

Pemilihan Program studi tehnik kendaraan 

ringan SMK Tunas Harapan Semarang sebagai subjek 

penelitian ini adalah sebagaimana telah diuraikan 

dalam latar belakang penelitian bahwasannya Program 

keahlian Tehnik Kendaran Ringan sebagai salah satu 

dari tiga program keahlian yang diselenggarakan oleh 

SMK Telkom Tunas Harapan Semarang memiliki 

prestasi dan mutu yang rendah dibandingkan dengan 

tiga program keahlian lainnya di SMK tersebut. Oleh 

karena itu Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan  

memerlukan strategi untuk meningkatkan mutu yang 

ada.  

 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan guna mendapatkan 

data dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan-

peranyaan yang membutuhkan respon balik sebagai 

masukan dalam penyusunan produk penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaaan dalam penelitian ini diarahkan 

untuk menghimpun sebanyak mungkin informasi 



48 

 

mengenai kekuatan dan kelemahan internal (IFAS), 

serta kesempatan dan ancaman dari lingkungan 

eksternal (EFAS) yang dimiiki dan dihadapi oleh 

program studi tehnik kendaraan ringan SMK Tunas 

Harapan Semarang. 

 Untuk mendapatkan data wawancara yang luas 

dan terperinci terhadap aspek EFAS dan IFAS 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan maka 

peneliti melakukan adaptasi atau penyesuaian 

intrumen wawancara terhadap unsur-unsur instrumen 

8 standar nasional nasional pendidikan SMK. 

   

3.6 TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik 

dalam pengumpulan data, yaitu: 

 

1. Wawancara 

Yaitu mewawancarai para stakeholder yang 

mengenal dan terkait dengan Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan SMK Telkom Tunas Harapan dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara (Guide 

interview) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari 

hasil wawancara ini akan diperoleh data yang 

dibutuhkan sebagai bahan dasar analisis eksternal dan 

internal keadaan Program Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom. 

 

2. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu tehnik atau cara pengumpulan data 



49 

 

dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 

2010). Dalam penelitian ini dilakukan observasi 

langsung pada subjek yang diteliti yaitu dengan 

melakukan pengamatan atau peninjauan secara 

langsung ke program studi tehnik kendaraan ringan 

SMK Tunas Harapan Semarang untuk memperoleh 

data-data yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam 

penyusunan rencana strategis penelitian ini. 

 

3. Dokumentasi/Kepustakaan 

 Yaitu teknik memperoleh data dengan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang  diteliti di program studi 

tehnik kendaraan ringan SMK Tunas Harapan 

Semarang  

    


