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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana pada analisisnya

hanya sampai taraf deskripsi. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan

dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan

karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara cepat.36 Pada penelitian ini

peneliti berusaha memahami tentang kompleksitas fenomena yang diteliti dengan

tujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian dianalisis

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan membahas segala

sesuatu yang berhubungan dengan objek.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena

data yang diperoleh berupa kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan yang

penulis lakukan selama pelaksanaan penelitian. Penelitian ini diterapkan dengan

tujuan untuk mendeskripsikan Strategi Kepala Sekolah dalam Menjalin Kemitraan

Kerja (Dunia Usaha/Industri) yang dapat diamati dengan jangkauan penglihatan

dan pendengaran.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitan ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Konawe Selatan. Alasan peneliti

melaksanakan penelitian di SMK Negeri 2 Konawe Selatan adalah karena

36 Amos, Neolaka, Metode Penelitian dan Statistika ,(Bandung: Remaja Rosdakarya,
2014), hlm 22.
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peneliti sudah mengetahui kondisi sekolah tersebut, letaknya juga dekat dan

mudah dijangkau oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga Bulan terhitung setelah pelaksanaan

seminar proposal.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengklasisfikasikan sumber data menjadi dua

bagian yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.37 Sumber data primer

dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah dunia usaha dan

dunia industri, Wakasek Kurikulum, Ketua Program Keahlian setiap jurusan,

Mitra kerja Dunia usaha dan Dunia industri dan Alumni Sekolah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara

tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas,

struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan- laporan serta buku-buku dan

lain sebagainya yang  berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian secara tidak langsung,

melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Peneliti mengambil

37 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2010), hlm 79.
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data sekunder dari berbagai buku referensi, dokumentasi penelitian, observasi,

serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan teknik yang dapat ditempuh

peneliti guna mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.38

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menajukan

pertanyaan lisan secarala langsung kepada orang-orang yang dianggap dapat

memberikan informasi secara factual dan akurat, informasi yang dimaksud adalah

informasi yang dibutuhkan oleh penulis mengenai suatu obyek atau fenomena.

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam

penelitian ini informan yang diwawancarai yaitu sumber data primer yang telah

disebutkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan

mengamati langsung mengenai suatu fenomena yang terjadi dilapangan untuk

dicatat. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode

yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya. Dalam hal ini

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 188.
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berkaitan dengan strategi kepala sekolah dalam menjalin kemitraan kerja di SMK

Negeri 2 Konawe Selatan.39

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang  berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, legenda, dan sebagainya.40 Metode ini digunakan untuk menggali data

yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari dokumen-dokumen, foto

kegiatan di SMK Negeri Konawe Selatan, serta untuk melengkapi data yang belum

diperoleh melalui teknik wawancara atau pun observasi, seperti: Sejarah

berdirinya, SMK Negeri Konawe Selatan, Visi, misi dan tujuan SMK Negeri

Konawe Selatan, Keadaan sarana dan prasarana di SMK Negeri Konawe Selatan

dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis agar memperoleh data

yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Analisis data

merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data

hasil penelitian dalam bentuk deskripsi kualitatif, langkah-langkah atau prosedur

analisis menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data, yaitu : reduksi

data, display data, dan verifikasi data..41

Berdasarkan pandangan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

39 Beni Ahmad, Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 186.
40 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .(Jakarta: Rineka

Cipta, 2013), h. 274.
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif... hal.336–337.
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1. Reduksi data yaitu semua data dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum

memilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.dicari tema

dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

2. Display data yakni teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik

membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan.

3. Verifikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam

rangka mencari makna data yang masih kabur, penuh keraguan tetapi dengan

bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan

ditemukan dengan mengelola data dilapangan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam menguji

keabsahan data yaitu melalui tekhnik triangulasi yakni triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan

penelitian melalui sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil

observasi dengan data hasil wawancara serta dokumentasi, sehingga dapat

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan

masalah yang ada dalam penelitian ini.
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3. Triangulasi Waktu

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara ini

dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan wawancara dan observasi dalam

waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan

masalah yang ada dalam penelitian.42

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek

temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode,

maupun waktu yang digunakan peneliti.

42 Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian
Kualitatif." Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1 (2010): hal. 46-62.
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