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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Satori (2009:28) menjelaskan bah-

wa penelitian kualitatif deskriptif memberikan penje-

lasan dengan menggambarkan apa, mengapa dan ba-

gaimana suatu kejadian bisa terjadi. Lebih lanjut

Sugiyono (2012:1) menjelaskan bahwa metode pene-

litian digunakan pada kondisi objek yang alamiah, di-

mana peneliti sebagai kunci, dan teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi.

Merujuk pada dua pendapat di atas, maka dapat

dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan pe-

nelitian yang bertujuan menjelaskan suatu keadaan,

peristiwa atau segala sesuatu yang terkait dengan

variabel-variabel yang bisa dijelaskan dengan kata-

kata. Dengan pendekatan kualitatif, data yang diper-

oleh lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya

dalam mendeskriptif suatu keadaan yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di SMK di lingkungan

pondok pesantren di Kota Salatiga, yaitu SMK Al Falah

Salatiga, SMK Pancasila Salatiga, SMK-SPP Dharma

Lestari Salatiga, dan letaknya berdampingan dengan

pondok pesantren.

3.2. Sumber Data/Informan

Penelitian ini menggunakan informan sebagai

sumber data, yang dapat menafsirkan manajemen se-
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kolah menengah kejuruan di lingkungan pondok pe-

santren dalam pendapatnya. Informan terdiri dari dua

orang kepala sekolah, sesepuh pondok pesantren, guru,

siswa sebagai pengguna layanan pendidikan dan didu-

kung dengan hasil observasi peneliti.

Dalam peneliti ini diasumsikan informan mem-

punyai informasi tentang implementasi mana-jemen

sekolah, termasuk situasi dan gambaran umum khu-

susnya sekolah di pondok pesantren. Setiap informan

diberi pertanyaan yang sama tentang perencanaan,

implementasi, dan pengawasan pendidikan SMK di

lingkungan pondok pesantren.

Pertanyaan yang disampaikan mengacu kepada

standar pengelolaan pendidikan. Hasil jawaban dire-

kam atau dideskripsikan untuk dijadikan sampel.

Dilakukan penafsiran terhadap sampel yang berupa

kalimat sampai diperoleh makna tentang implementasi

manajemen sekolah menengah kejuruan di lingkungan

pondok pesantren.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Pengujian

Keabsahan Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilak-

sanakan sebelum dan selama penelitian untuk menga-

mati kegiatan implementasi menajemen sekolah mene-

ngah kejuruan di lingkungan pondok pesantren yang

telah dan sedang berlangsung. Dalam pengumpulan

data peneliti terlibat langsung di lapangan seperti yang
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dilakukan oleh sumber data. Sugiyono (2011:312)

menjelaskan bahwa peneliti dapat berperan seolah-olah

sebagai orang dalam dan terlibat langsung dalam ke-

giatan pengimplementasiannya.

Studi dokumentasi digunakan untuk menggali

data-data, bentuknya seperti pamflet, film dokumenter,

naskah-naskah penting yang berkaitan dengan pene-

litian. Kondisi manajemen sekolah, data kesiswaan,

ketenagaan, sarana prasarana, struktur organisasi,

berbagai peraturan sekolah, sejarah SMK, dan rencana

pengembangan sekolah. Data yang dicari oleh informan

berisi tentang perencanaan, implementasi dan penga-

wasan dalam implementasi, dan manajemen SMK di

lingkungan pondok pesantren Kota Salatiga.

3.3.2 Pengujian Keabsahan Data

Untuk mendapatkan derajat kepercayaan yang

tinggi terhadap data hasil penelitian kualitatif, maka

dilakukan perpanjangan pengamatan sampai diperoleh

data yang benar-benar valid. selanjutnya peningkatan

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi de-

ngan teman sejawat dan pemeriksaan kecukupan refe-

rensi.

Syukur (2011:109) menjelaskan cara ini dila-

kukan dengan membaca berbagai rujukan buku mau-

pun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait

dengan temuan yang diteliti. Dalam penelitian ini pene-

liti akan mempunyai wawasan yang lebih luas sehingga

dalam menyimpulkan data lebih dipercaya.

Dalam Satori (2009:170) pemeriksaan data dapat

dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara
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dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sum-

ber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan

data, dan triangulasi waktu. Dalam triangulasi teknik

dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan

teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan

dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pagi, siang

atau dalam berbagai kesempatan yang disediakan

informan. Dengan demikian dapat diketahui apakah

informan dapat memberikan data yang sama atau ber-

beda, kalau masih berbeda berarti data belum kredibel.

Uji keabsahan bergantung kepada kebenaran

intersubjektif kebenaran yang mewakili kebenaran

banyak orang atau kebenaran stakeholder, Bungin

(2002:205). Kebenaran dokumen akreditasi, data kelu-

lusan peserta didik, piagam, pesan-pesan sesepuh

pesantren, diskusi dengan teman sejawat. Melalui

diskusi diperoleh saran dan pendapat mengenai data

yang belum terjawab, selanjutnya peneliti meninjau

kembali untuk mencari jawabannya. dihat Tabel 3.1

berikut :

Tabel 3.1
Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data serta Uji kredibilitas

JENIS
DATA

SUMBER
DATA

TEKNIK
PENGUMPUL-

AN DATA
UJI KREDIBILTAS

Perenca-
naan
rencana
kerja

Kasek
Wakasek
Pengasuh
Pondok
Pesantren

Dokumentasi
Wawancara

 Dokumen
 Triangulasi
 Diskusi
 Perpanjangan pengamatan
 Peningkatan ketekunan
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Tabel 3.1 (lanjutan)
Jenis Data, Sumber Data dan Teknik

Pengumpulan Data serta Uji kredibilitas


JENIS
DATA

SUMBER
DATA

TEKNIK
PENGUMPUL-

AN DATA
UJI KREDIBILTAS

Implemen-
tasi
rencana
kerja

Kasek
Wakasek
Guru

Dokumentasi
Wawan
Cara

 Dokumen
 Triangulasi
 Diskusi
 Perpanjangan pengamatan
 Peningkatan ketekunan

Pengawas-
an

Kasek
Pengurus
Yayasan
Guru

Dokumentasi
Wawancara

 Dokumen
 Triangulasi
 Diskusi
 Perpanjangan pengamatan
 Peningkatan ketekunan

Sumber : Syukur (2011: 101)

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan

secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara, sedang-

kan dokumen berfungsi sebagai pendukung data dan

hasil observasi peneliti. Pengumpulan data dilakukan

secara interaktif sampai tuntas, dianalisis dalam rang-

ka mengevaluasi pertanyaan tentang bagaimana suatu

sistem mengimplementasikan manajemen SMK di ling-

kungan pondok pesantren di Kota Salatiga.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil wa-

wancara didukung dokumentasi. Teknik ini diper-

gunakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono,

(2011:336), dikemukakan bahwa aktivitas dalam meng-

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlang-

sung secara terus menerus sampai tuntas. Ada tiga

alur kegiatan dimulai dari reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan.
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Reduksi data adalah proses pemilihan, pada pe-

nyederhanaan data-data kasar dari berbagai catatan

yang tertulis ditempat penelitian. Selama pengumpulan

data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi proses

sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan

sampai akhir pembuatan laporan. Proses analisis data

dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan

data, dan penelitian berlangsung sampai selesai penyu-

sunan laporan.

3.5 Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap ya-

itu tahap orientasi, eksplorasi, pengecekan dan pe-

meriksaan keabsahan data. Syukur (2011:116) : 1)

Kegiatan orientasi dilaksanakan untuk mengenali si-

tuasi dan kondisi objek penelitian dengan mengkaji lite-

ratur-literatur yang relevan, 2) Tahap explores dilak-

sanakan dalam rangka pengumpulan data, dengan

observasi, wawancara, dan dokumentasi sekaligus di-

lakukan analisis dilanjutkan dengan penyusunan

laporan hasil analisis, 3) Tahap pengecekan dan peme-

riksaan. Keabsahan dimana hasil penelitian dinyatakan

valid apabila sudah mengarah pada tujuan dan man-

faat penelitian. Data yang diperoleh dapat dilaporkan

dalam penyusunan laporan tesis.




