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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Expost Facto dengan metode analisis kombinasi (mixed methode). Teknik analisis

kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sequential

explanatory. Penelitian ini mengkombinasikan penggunaan pendekatan penelitian

kuantitaif dan kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif

terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Tahap

selanjutnya, peneliti menganalisis data secara keseluruhan kemudian menarik

kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Penelitian ini memberikan penjelasan dan menggambarkan kondisi Bursa

Kerja Khusus SMK yang ada di Yogyakarta. Jenis penelitian kombinasi dianggap

sesuai dengan penelitian ini untuk mengungkap dan memberikan gambaran secara

mendalam mengenai penyaluran kerja lulusan SMK melalui BKK di Kota

Yogyakarta. Peneliti tidak memberikan perlakuan apapun terhadap subyek

penelitian, akan tetapi hanya melihat dan menggambarkan kondisi yang sudah ada.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan November tahun 2018 sampai

dengan bulan Februari tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di empat Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Teknologi dan Rekayasa di Kota Yogyakarta

yang memiliki Bursa Kerja Khusus, yaitu:
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1. SMK N 2 Yogyakarta dengan alamat Jl. A.M. Sangaji No. 47,

Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, DIY 55233

2. SMK N 3 Yogyakarta dengan alamat Jl. R.W. Monginsidi No. 2,

Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, DIY 55233

3. SMK Piri 1 Yogyakarta dengan alamat Jl. Kemuning No.14, Baciro,

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55225

4. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan alamat Jl. Pramuka No. 62,

Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55163

C. Sumber Data Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah

Kejuruan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa se-Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdapat 16 unit

BKK SMK di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, ditunjuk 4 unit BKK SMK yang

mewakili sekolah negeri dan sekolah swasta, diantaranya: BKK SMK N 2

Yogyakarta, BKK SMK N 3 Yogyakarta, BKK SMK Piri 1 Yogyakarta, dan BKK

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer (manusia) dan data

sekunder (bukan manusia). Sumber data primer/responden dalam penelitian ini

merupakan orang-orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi

mengenai penyaluran kerja lulusan SMK melalui BKK di SMK N 2 Yogyakarta,

SMK N 3 Yogyakarta, SMK Piri 1 Yogyakarta, dan SMK  Muhammadiyah 3

Yogyakarta. Informan yang diperlukan diantaranya adalah Pimpinan BKK

(ketua/koordinator) masing-masing sekolah dan Pengurus BKK, serta beberapa
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lulusan/alumni SMK. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang

mendukung serta sarana dan prasarana.

Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data primer/responden

pada penelitian ini adalah teknik purpossive sampling. Sampel yang dipilih adalah

orang yang dianggap paling tahu tentang hal yang diteliti, ataupun orang yang

dianggap memiliki kuasa sehingga memudahkan proses penelitian. Responden

dalam penelitian ini adalah pengurus BKK dan alumni SMK.

Jumlah responden pengurus BKK masing-masing sekolah berbeda sesuai

dengan jumlah pengurus BKK yang ada. Responden pengurus BKK SMK N 3

Yogyakarta sejumlah 5 orang, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sejumlah 3

orang, SMK Piri 1 Yogyakarta sejumlah 2 orang, dan SMK N 2 Yogyakarta dipilih

3 orang berdasarkan rekomendasi dari koordinator BKK. Responden alumni

masing-masing SMK adalah 2 orang alumni tahun 2017 setiap jurusan. Total

responden sebanyak 60 orang alumni dari empat sekolah tersebut dengan rincian

alumni SMK N 2 Yogyakarta 18 orang, SMK N 3 Yogyakarta 16 orang, SMK Piri

1 Yogyakarta 10 orang, dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 16 orang.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel penelitian yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Penyaluran kerja lulusan SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa di Kota

Yogyakarta oleh BKK ditinjau dari peran dalam pengelolaan informasi pasar

kerja, bimbingan jabatan, perantara kerja, kerjasama dengan DU/DI dan

penelusuran lulusan.
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2. Bursa Kerja Khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BKK SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa di Kota Yogyakarta di tinjau dari aspek

kelembagaan, dan faktor pendukung serta faktor penghambat BKK.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data

kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan

angket dan lembar observasi. Data kualitatif dikumpulkan melaui wawancara,

observasi dan studi dokumentasi. Penelitian kombinasi yang digunakan adalah

model sequential explanatory. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data

kuantitatif terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data

kualitatif.

Angket digunakan untuk mendapatkan data dari pengurus BKK dan alumni.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lengkap, yang tidak

didapatkan melalui angket dan observasi. Observasi digunakan untuk mengambil

data melalui pengamatan langsung terhadap kondisi BKK, kemudian diterjemahkan

dalam bentuk skor sesuai kriteria/rubrik yang telah disusun. Dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan, mencatat dan mempelajari data-data pendukung

penelitian. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data yang

digunakan sebagai berikut:

a. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden. Angket
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merupakan teknik pengumpulan data yang cocok digunakan pada narasumber yang

cukup besar dan berada di berbagai wilayah yang luas karena angket dapat

diberikan secara langsung ataupun dikirim melalui pengiriman pos maupun

internet. Angket digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai kelembagaan

dan peran BKK SMK di Kota Yogyakarta dari responden.

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup

dimana setiap pertanyaan atau pernyataan sudah tersedia alternatif jawaban yang

harus diisi oleh responden. Angket/kuosioner dalam penelitian ini menggunakan

skala likert dengan interval 1 sampai dengan 4. Pilihan jawaban Selalu/Sangat

Setuju/Sangat Baik/Sangat Sesuai/Seluruhnya/Sangat Puas bernilai 4 yang berarti

Sangat Baik; Sering/Setuju/Baik/Sesuai/Sebagian Besar/Puas bernilai 3 yang

berarti Baik; Jarang/Kurang Setuju/Kurang Baik/Kurang/Sebagian Kecil Sesuai/

Tidak Puas bernilai 2 yang berarti Cukup; dan Tidak Pernah/Tidak Setuju/Tidak

Baik/Tidak sesuai/Tidak Ada/Sangat Tidak Puas bernilai 1 yang berarti Kurang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara

menanyakan kepada pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan

pengertian tersebut, wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan

kunci. Informan kunci yang dipilih adalah Ketua/Koordinator BKK di masing-

masing sekolah. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data

mengenai kelembagaan BKK, peran BKK, serta kendala yang dihadapi BKK.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

semiterstruktur. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dengan lebih bebas
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namun tetap menggunakan acuan wawancara sehingga bisa mendapatkan informasi

yang lebih mendalam. Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori in-

depth interview yang dalam pelaksanaanya lebih bebas jika dibandingkan dengan

wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini diharapkan memudahkan peneliti untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan berbagai pendapat dari

narasumber.

c. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terkait pelaksanaan peran BKK dalam

penyaluran lulusan dan fasilitas BKK. Observasi yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah jenis observasi partisipasi pasif (passive participation). Observasi

partisipasi pasif berarti bahwa peneliti datang di tempat yang diamati, tetapi tidak

ikut terlibat dalam kegiatan/pekerjaan dari subjek penelitian.

Observasi dilaksanakan dengan mengacu pada poin-poin pengamatan yang

telah disusun sebagai pedoman observasi. Form observasi dalam penelitian ini

memiliki pilihan jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti dan dilengkapi dengan

kolom keterangan. Pilihan jawaban tersebut kemudian diterjemahkan pula dalam

bentuk angka/skor. Pedoman observasi dalam penelitian ini disusun untuk melihat

kondisi fisik fasilitas BKK serta untuk mengamati pelaksanaan pengelolaan BKK.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode angket,

wawancara dan observasi. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memberikan

penguatan dan bukti yang lebih lengkap atas data-data yang diperoleh sebelumnya,



60

maupun untuk memperoleh informasi baru. Studi dokumentasi dilakukan dengan

cara menghimpun dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai surat

pendirian BKK, struktur kepengurusan BKK, data tentang sistem dan prosedur

penyaluran lulusan, brosur lowongan pekerjaan, macam-macam formulir dan

laporan BKK, data tentang penelusuran lulusan, foto fasilitas ruangan dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh BKK.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Intrumen pengumpulan data atau disebut instrumen penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) kuosioner/angket, (2) pedoman

wawancara, (3) pedoman observasi, dan (4) pedoman studi dokumentasi. Angket,

pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan

data terkait kelembagaan dan peran BKK dalam penyaluran kerja lulusan.

Pengembangan instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pengembangan Instrumen Penelitian

Keterangan:

Jenis Instrumen 1: Angket Jenis Data A: Kuantitatif
Jenis Instrumen 2: Wawancara Jenis Data B: Kualitatif
Jenis Instrumen 3: Observasi
Jenis Instrumen 4: Dokumentasi

No Aspek
Jenis Instrumen

Sumber Data
1 2 3 4

1 Peran BKK √ √ √ Pengurus BKK, Alumni
2 Kelembagaan BKK √ √ √ √ Pengurus BKK

3
Pendukung &
Penghambat BKK √ √ Pengurus BKK

Jenis data yang diperoleh A B A,B B
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Penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen penelitian diuraikan sebagai

berikut:

a. Angket Pengurus

Angket pengurus BKK dikategorikan dalam 2 aspek, yaitu kelembagaan

BKK dan peran BKK. Aspek kelembagaan BKK dijabarkan dalam 3 dimensi yaitu:

1) dimensi kelengkapan lembaga, 2) sumber daya manusia, dan 3) fasilitas BKK.

Aspek peran BKK dijabarkan dalam 5 dimensi meliputi: 1) dimensi pelayanan

informasi pasar kerja, 2) pelayanan bimbingan jabatan, 3) pelayanan penempatan

kerja, 4) kerjasama dengan DU/DI, serta 5) penelusuran alumni.

Dimensi tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci menjadi indikator-

indikator guna mengambil data penelitian. Kisi-kisi angket pengurus BKK secara

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.A. Rangkuman kisi-kisi angket pengurus

BKK dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rangkuman Kisi-Kisi Angket Pengurus BKK

No Aspek Dimensi

1 Peran BKK

Pelayanan Informasi Pasar Kerja
Pelayanan Bimbingan jabatan
Pelayanan Perantara Kerja
Kerjasama dengan DU/DI
Penelusuran Lulusan

2 Kelembagaan BKK
Kelengkapan Lembaga
Sumber Daya Manusia
Fasilitas BKK

b. Angket Alumni

Angket alumni digunakan untuk mendapatkan data mengenai aspek peran

BKK. Aspek peran BKK yang diperoleh melalui angket alumni yang terdiri dari 3

dimensi diantaranya: 1) dimensi pelayanan informasi pasar kerja, 2) dimensi



62

pelayanan bimbingan jabatan, dan 3) dimensi pelayanan penempatan kerja.

Dimensi tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci menjadi indikator-

indikator guna mengambil data penelitian. Kisi-kisi angket alumni secara lengkap

dapat dilihat pada Lampiran 2.A. Rangkuman kisi-kisi alumni dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Kisi-Kisi Angket Alumni

No Aspek Dimensi

1 Peran BKK

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Pelayanan Bimbingan jabatan

Pelayanan Perantara Kerja

c. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara mencakup 3 aspek yaitu aspek kelembagaan, peran

BKK, serta faktor pendukung dan penghambat BKK. Aspek kelembagaan BKK

dijabarkan dalam 3 dimensi yaitu: 1) dimensi kelengkapan lembaga, 2) sumber daya

manusia, dan 3) fasilitas BKK. Aspek peran BKK dijabarkan dalam 5 dimensi

meliputi: 1) dimensi pelayanan informasi pasar kerja, 2) pelayanan bimbingan

jabatan, 3) pelayanan penempatan kerja, 4) kerjasama dengan DU/DI, dan 5)

penelusuran alumni. Aspek pendukung & penghambat BKK terdiri dari 2 indikator

yaitu: 1) indikator pedukung kelembagaan dan peran, serta 2) indikator penghambat

kelembagaan dan peran BKK. Kisi-kisi pedoman wawancara secara lengkap dapat

dilihat pada Lampiran 2.A. Rangkuman kisi-kisi pedoman wawancara dapat dilihat

pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rangkuman Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

No Aspek Dimensi

1 Peran BKK

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Pelayanan Bimbingan jabatan

Pelayanan Perantara Kerja

Kerjasama dengan DU/DI

Penelusuran Lulusan

2 Kelembagaan BKK

Kelengkapan Lembaga
Sumber Daya Manusia
Fasilitas BKK

3 Pendukung & Penghambat BKK
Pendukung kelembagaan dan peran

Penghambat kelembagaan dan peran

d. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati kondisi BKK dari aspek

kelembagaan. Aspek kelembagaan yang diamati dengan pedomasn observasi

dijabarkan dalam 2 dimensi yaitu dimensi kelengkapan lembaga, dan fasilitas BKK.

Dimensi tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci menjadi indikator-

indikator. Kisi-kisi pedoman observasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran

2.A. Rangkuman kisi-kisi pedoman observasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rangkuman Kisi-Kisi Pedoman Observasi

No Aspek Dimensi

1 Kelembagaan BKK
Kelengkapan Lembaga

Fasilitas BKK

e. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

catatan atau hasil-hasil laporan dan keterangan-keterangan secara tertulis,

tergambar, maupun tercetak mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi
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dan memperkuat jawaban pada hasil observasi dan wawancara. Pedoman

dokumentasi digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang

telah tersedia dalam bentuk arsip/dokumen, yang tidak didapat dari teknik lainnya.

Kisi-kisi pedoman dokumentasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.A.

Rangkuman kisi-kisi pedoman dokumentasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rangkuman Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

No Aspek Dimensi

1 Peran BKK

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Pelayanan Bimbingan jabatan

Pelayanan Perantara Kerja

Kerjasama dengan DU/DI

Penelusuran Lulusan

2 Kelembagaan BKK
Kelengkapan Lembaga

Sumber Daya Manusia

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan sebelum instrumen

digunakan dalam penelitian, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah pada

penelitian. Validitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan instrumen yang

valid, yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang

seharusnya diukur. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan Uji

statistik dan uji validitas oleh para ahli (expert judgement). Instrumen disusun

berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang

dipakai. Instrumen yang telah disusun, dikonsultasikan kepada dosen pembimbing
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dan para ahli di bidangnya untuk mendapatkan penilaian apakah instrumen sudah

layak digunakan, atau perlu dilakukan pembenahan.

Validator instrumen penelitian ini adalah 2 orang Dosen Jurusan Pendidikan

Teknik Elektro. Berdasarkan penilaian oleh ahli/validator didapatkan hasil bahwa

instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian dengan beberapa

perbaikan. Perbaikan yang dilakukan diantaranya penggunaan istilah yang

konsisten berdasarkan kajian teori, dan pemilihan kata pada pertanyaan maupun

peryataan angket untuk mendapatkan jawaban yang sesuai skala yang diharapkan

penulis. Data validasi instrumen ole ahli dapat dilihat pada lampiran 4.A.

Instrumen angket pengurus BKK terdiri dari 45 butir dengan nilai r tabel

pada taraf signifikan 5% adalah 0,2483. Uji statistik validitas angket pengurus BKK

dengan 13 responden menunjukkan nilai corected item-total correlation lebih besar

dari r tabel. Nilai corected item-total correlation menunjukkan validitas butir,

sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen valid. Rincian perhitungan validitas

instrumen dapat dilihat pada lampiran 4.B.

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah hasil penelitian dapat

konsisten jika diterapkan pada penelitian yang berbeda. Instrumen dikatakan

reliabel apabila instrumen digunakan akan memberikan hasil data yang sama bila

digunakan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain,

hasil penelitian tersebut konsisten.
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Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha

Cronbach, sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
keterangan:r ∶ Koefisien reliabilitas instrumenk ∶ Jumlah butir soal∑ s ∶ Jumlah varian butir soals ∶ Varian total

Penafsiran besar kecilnya reliabilitas instrumen yang dihitung tersebut

berpedoman pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pedoman Penafsiran Koefisien Korelasi

Interval Koefisien (r) Tingkat Keandalan
0,800 s.d. 1,000
0,600 s.d. 0,799
0,400 s.d. 0,599
0,200 s.d. 0,399
0,000 s.d. 0,199

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat Rendah

Berdasarkan pedoman pada tabel 7 di atas, instrumen dikatakan reliabel jika

mempunyai tingkat keandalan koefisien korelasi ≥ 0,600. Uji reliabilitas instrumen

yang telah dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS Statistics 17.0, menunjukan

nilai koefisien korelasi angket pengurus BKK sebesar 0,975 dan koefisien korelasi

angket alumni sebesar 0,860, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen

penelitian peran BKK dikatakan reliabel dengan tingkat keandalan sangat tinggi.

Rincian perhitungan reliabilitas instrumen dapat dilihat pada lampiran 4.B.
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G. Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan

teknik analisis statistik deskriptif, yaitu mean, median, dan modus untuk

menganalisis data dari kuosioner mengenai peran dan daya dukung BKK dalam

bentuk angka/nilai yang kemudian dijelaskan secara deskriptif arti dari angka

tersebut. Penentuan klasifikasi berdasarkan pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Kriteria Penilaian

No Interval Nilai Kategori
1 (Mn + 1,5 SDn) s.d. Skor Maks Sangat Baik
2 Mn s.d. (Mn + 1,5 SDn) Baik
3 (Mn – 1,5 SDn) s.d. Mn Cukup Baik
4 Skor Min. s.d. (Mn – 1,5 SDn) Kurang Baik

(Sumber: Djatmiko, 2018:109)
Keterangan:

Mn = Rerata Skor Ideal Keseluruhan Butir
= ½(Skor Ideal Maksimum + Skor Ideal Minimum)

SDn = Simpangan Baku Ideal dari Skor Keseluruhan Butir
= 1/6 (Skor Ideal Maksimum – Skor Ideal Minimum)

Data statistik dan penyajian data dikelola dengan menggunakan bantuan

aplikasi Microsoft Excel dan SPSS 17. Skor yang diperoleh dari angket akan

menunjukan nilai angka dari peran BKK dalam penyaluran lulusan ke dunia kerja

sesuai dengan kategori di atas. Nilai tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data

dari wawancara, observasi dan dokumentasi diolah dengan analisis kualitatif.
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2. Analisis Kualitatif

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode

tertentu, sesuai dengan teknik analisis data penelitian kualitatif selama di lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data hasil wawancara,

observasi serta hasil studi dokumentasi. Reduksi data dilakukan dengan cara

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memokuskan pada hal-hal penting,

mencari tema dan polanya, kemudian membuang yang tidak perlu. Peneliti

melakukan reduksi data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan interview di masing-masing sekolah,

kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu data mengenai

peran BKK di SMK; data mengenai hambatan BKK dalam penyaluran lulusan

SMK; dan data mengenai upaya dalam mengatasi hambatan yang dialami.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel, diagram/

chart, serta uraian singkat dengan cara menguraikan sekaligus membahas hasil

penelitian pada masing-masing pokok permasalahan secara objektif. Data yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, data observasi, serta studi

dokumentasi yang telah telah terkumpul kemudian direduksi oleh peneliti. Hasil

reduksi data tersebut kemudian diuraikan dan disajikan dalam bentuk teks naratif.



69

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk uraian yan diperluas guna

mendapatkan hasil analisis berlanjut, berulang, dan terus-menerus tergantung

besarnya kumpulan catatan lapangan. Setelah data disajikan dalam bentuk teks

naratif, kemudian data kualitatif tersebut ditarik kesimpulan dengan cara melihat

kembali reduksi data dan penyajian data. Hal ini dilakukan akan kesimpulan yang

ditarik sesuai dan tidak menyimpang dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan

yang ditarik meliputi peran BKK dalam penyaluran lulusan, kendala yang dihadapi

serta upaya yang dilakukan BKK untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan penelitian kuantitaif dan

kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu,

kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Tahap selanjutnya,

peneliti menganalisis data secara keseluruhan kemudian menarik kesimpulan dari

hasil analisis tersebut. Selanjutnya, ilustrasi penggunaan pendekatan eksplanatori

berurutan (sequential explanatory) ditunjukkan pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Desain Penelitian Kombinasi Eksplanatori Berurutan
Sumber: Djatmiko (2018: 143)


