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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitan
Dalam penelitian ini, penulis memilih metode

penelitian Studi kasus . Hal ini seperti yang disampaikan

oleh Ozbarlas (2008) dalam bukunya “Perspectives on

Multicultural Education” yang berpendapat bahwa studi

kasus merupakan salah satu metode untuk memahami

hal secara terperinci dan mendalam tentang individu, satu

kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan

sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk

memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari

sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk

selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.

Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian

kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara,

observasi,dan[34]arsip.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak memetakan

jenis pekerjaan lulusan SMK berdasarkan program

keahliannya. meliputi faktor demografi ( jenis

pekerjaan,kompetensi keahlian, tempat prakerin, waktu

tunggu dalam mencari pekerjaan, cara memperoleh

pekerjaan  )
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3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kualitatif Fokusnya adalah penggambaran secara

menyeluruh tentang obyek yang diteliti. Hal ini sejalan

dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam

bukunya Moleong (2002:3) yang menyatakan ”metodologi

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan

kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena

merupakan penelitian yang tidak mengadakan

perhitungan.

Pendekatan kualitatif   merupakan prosedur yang

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau

lisan Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pendekatan

kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa

memerlukan informan. Pendekatan ini diarahkan pada

latar belakang pekerjaan dan individu yang bersangkutan

secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang

utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini informan tidak

ditentukan jumlahnya dan disesuaikan dengan

keperluannya. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti

dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai

sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat,

dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.
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Pendekatan kualitatif dianggap sesuai dalam

penelitian ini karena peneliti mempunyai alasan, yaitu:

1) Lebih mudah apabila berhadapan dengan

kenyataan,

2) Menyajikan secara langsung hakekat hubungan

antara peneliti dengan subyek penelitian, lebih

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap

pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong L.J, 1993).

Penggunaan metode penelitian deskriptif ini untuk

mengumpulkan suatu kenyataan yang ada atau yang

terjadi di lapangan agar dapat dipahami secara mendalam,

sehingga pada akhirnya diperoleh temuan data yang

diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Temuan data

tersebut adalah gambaran atau deskripsi tentang

Relevansi  Pekerjaan lulusan SMK dengan Kompetensi

keahlian dan Faktor Penyebabnya

3.3. Lokasi Penelitian dan Sumber Data
Lokasi yang peneliti pilih adalah SMK Pelita Salatiga

yang merupakan sekolah Bisnis dan Manajemen yang

terletak di jalan Hasanudin gang Mangga Ngawen Salatiga.

Walaupun dalam penelitiannya penulis juga perlu melihat

Sekolah lain sebagai bahan dalam pengumpulan data.
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Sumber data yang peneliti gunakan  berupa :

1. Sumber Data Primer
Sumber data ini adalah data yang diperoleh dari

sumbernya secara langsung. Menurut Sugiyono (2010),

yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data. Sumber Data primer juga dapat diperoleh dalam

bentul verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan

perilaku dari subyek (informan). Adapun yang menjadi

sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Informan I : Kepala Sekolah

Informan II : Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK)

Informan III : Alumni Lulusan  SMK

Informan IV : Waka Humas Urusan Prakerin

Informan V : Pegawai  Disnakertrans Kota Salatiga

Informan VI : Dunia Usaha & industri (Dudi)

Adapun Kepala sekolah SMK Pelita Salatiga sebagai

key informant (informan 1) dalam penelitian ini untuk

mendapatkan informasi penting mengenai relevansi

pekerjaan lulusan SMK dengan kompetensi keahlian

berdasarkan pengalaman prakerin, tentang sejarah SMK

Pelita , data guru. Sedangkan peneliti menggali informasi –

informasi lain yang dibutuhkan dari ke enam  informan

lainnya.
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2. Sumber data  sekunder
Sumber data ini diperoleh dari data yang sudah ada

dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti

atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi

data-data yang diperlukan oleh data primer. Menurut

Sugiyono (2010), Sumber data sekunder adalah sumber

data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen .Dokumen tersebut meliputi data lulusan SMK,

Data Jenis Pekerjaan Alumni, Tempat Prakerin , Pengguna

Lulusan

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. wawancara

Penulis menggunakan wawancara semistruktur yang

mana penulis dapat menggali informasi yang dibutuhkan

secara mendalam, terbuka dan subjek nara sumber dapat

dimintai pendapat maupun ide mereka masing-masing.

Dalam wawancara semistruktur ini, penulis tidak terpaku

pada urutan pertanyaan yang diajukan. Namun, penulis

tetap berusaha agar topik wawancara tetap berada pada

jalur yang ditentukan dan tidak terlalu melebar.

Jadwal pelaksanaan wawancaranya adalah sebagai

berikut:

a. Tanggal 1 Juli 2013
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Wawancara informan I , II dan III

b. Tanggal 5  Juli 2013

Wawancara informan  IV ,V dan VI

sesuai dengan tujuan penelitian. Agar memperoleh

informasi yang valid dan reliabel digunakan alat

bantu perekam suara dan ditambah dengan

pencatatan.

2. Kuisioner

Dalam kuisioner ini Penulis juga membagikan

formulir wawancara terbuka kepada siswa untuk

mengetahui relevansi pekerjaan lulusan SMK dengan

kompetensi keahlian berdasarkan pengalaman prakerin.

3. Fokus Group Discusion (FGD)

Hasil dari formulir wawancara terbuka kemudian

dilakukan konfirmasi dengan FGD untuk mengetahui

atau memperoleh data yang belum diketahui dan

membenarkan data yang telah diperoleh. FGD dilakukan

pada akhir  Juli 2013 dengan Kepala Sekolah, petugas

BKK, Alumni, Dudi, Waka Humas

4. Telaah dokumen

Dokumen–dokumen tentang penelusuran lulusan

dari informan II, yang kami jadikan sumber data

merupakan bukti dalam telaah dokuman dalam penelitian

ini
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3.5. Instrumen
Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator

yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk

membuat instrumen yang berupa pertanyaan atau

pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Untuk

menjawab permasalahan penelitian ini, maka data dari

masing-masing komponen yang telah diolah kemudian

dianalisis secara deskriptif. Untuk menemukan Relevansi

Pekerjaan Lulusan SMk dengan kompetensi Keahlian

Berdasarkan pengalaman Praktik Kerja Industri dapat

dilihat dalam tabel berikut:

3.6. Validitas Data
Pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang

dipakai oleh penulis adalah triangulasi. Triangulasi

merupakan cara yang paling umum digunakanuntuk

meningkatkan validitas dan menguji reabilitas data

dengan berbagai teknik pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh

peneliti antara lain dengan :

1. Triangulasi Data, dengan cara membandingkan hasil

wawancara terbuka dengan wawancara mendalam.

Hasil perbandingan ini diharapkan dapat

menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

2. Triangulasi metode, dengan cara mencari data lain

tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan
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menggunakan metode berbeda yaitu, wawancara,

FGD, dan dokumentasi. Kemudian hasil diperoleh

dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan

disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa

dipercaya.

3. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara

membandingkan kebenaran suatu fenomena

berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, baik

dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini, penulis

melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai penyatuan

persepsi dan hasil data diperoleh penulis dari pihak

alumni, dudi, kepala BKK, Disnakertrans , dan waka

Humas prakerin SMK Pelita Salatiga.

3.7. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data .Data yang didapatkan dari

informan berupa rekaman suara yang (ditambah

dengan pencatatan tentang hal-hal penting sewaktu

wawancara), dibuat menjadi tulisan wawancara.

2. Reduksi Data. Hasil wawancara mendalam

kemudian direduksi dan dituangkan ke dalam

matriks.

3. Display data atau penyajian data

Display data dilakukan peneliti dengan

mengumpulkan data atau informasi secara tersusun
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yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan .

5. Menarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi.

Selanjutnya data hasil penelitian diintepretasikan

dan dilakukan pembahasan dengan cara

membandingkan hasil penelitian dengan teori yang

terdapat pada tinjauan pustaka.

Gambar 1 Skema Metode Penngumpulan Data

Reduksi Data

Display Data

Verifikasi

Pengumpulan data
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