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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan data kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya (Darmadi, 2011: 145). Data yang 

digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan datapenelitian yang 

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 

benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis yang 

relevan yang diperoleh dari situasi yang alami. Pada penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci, yang tidak berusaha untuk mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lain. Berdasarkan metode penelitian diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran yang sistematis mengenai 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan teaching factory di 

Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK Negeri 1 Magelang. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK N 1 Magelang, khususnya Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. Waktu pelaksanaan penelitian 

dimulai pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2019. Pengambilan data 

disesuaikan dengan jadwal produksi teaching factory yang dilaksanakan di Program 

KeahlianTeknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto 2006:116). Variabel dalam penelitian ini yaitu 

aspek manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) 

serta aspek sarana dan prasarana teaching factory di Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah seluruh pengelola teaching factory yang 

terdiri dari guru pengelola bengkel teaching factory Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, karyawan bengkel teaching factory 

SMK N 1 Magelang serta peserta didik Program Keahlian Konstruksi dan Properti 

SMK N 1 Magelang yang difungsikan sebagai cross check dalam keterlibatan 

teaching factory. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Wawancara bersifat mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari 

informan (Djam’an Satori, 2013: 130). Penelitian ini menggunakan jenis 

wawancara terstandar. Wawancara terstandar merupakan wawancara dengan 

menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku. Dengan 

wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan yang sama, 
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mulai dari urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya. Wawancara ini 

efektif dilakukan untuk menjaring data dan informasi dari banyak orang. 

Peneliti menggunakan metode wawancara bermaksud untuk mengungkap 

data dan informasi dari sumber langsung yang sifat datanya berhubungan dengan 

makna-makna yang ada pada pelaksanaan teaching factory, faktor penghambat, dan 

faktor pendukung teaching factory. Menurut Djam’an Satori (2013: 141-142), 

penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Membuat kisi-kisi untuk mengembangkan kategori/sub kategori. 

b. Menetapkan informan kunci. 

c. Membuat pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok masalah. 

d. Menghubungi dan melakukan perjanjian wawancara dengan informan. 

e. Mengawali dan membuka wawancara. 

f. Melangsungkan wawancara, merekam, dan mencatat pokok-pokok 

wawancara. 

g. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya. 

h. Menuangkan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

i. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian (Djam’an Satori, 2013: 105). Pengamatan ini tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga objek-objek yang lain seperti perilaku manusia, 26 proses kerja, 
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dan gejala-gejala alam. Metode observasi digunakan untuk melihat hal-hal yang 

kurang dan tidak terungkapkan dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin 

ditutupi oleh responden. Selain itu, peneliti dapat menemukan hal-hal di luar 

persepsi responden, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif. 

Pada penelitian ini, metode observasi yang digunakan termasuk dalam jenis 

observasi sistematis karena peneliti sudah mengetahui aspek-aspek yang relevan 

dengan masalah dan tujuan penelitian. Aspek yang diamati berfokus pada indikator 

yang ada dalam variabel pelaksanaan teaching factory dan indikator lain yang ada 

dalam variabel sarana dan prasarana. 

Tahap observasi dilakukan sampai peneliti merasa cukup dengan data yang 

didapatkan. Jika data yang didapatkan sudah memberikan gambaran yang 

mendalam mengenai situasi sosial yang diteliti maka observasi dapat dihentikan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian deskriptif dilakukan sebagai penunjang 

dalam pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen yang dapat 

mendukung data penelitian. Dengan kata lain, dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Studi dokumentasi 

dalampenelitianinidilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil 

wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen 

yang terkait dengan permasalahan penelitian. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013: 148). Instrumen penelitian adalah alat 

pengumpul data dalam penelitian atau alat penelitian. Instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur variabel pelaksanaan teaching factory adalah pedoman wawancara 

dan lembar observasi. Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data 

dari keseluruhan indikator dari variabel. Sedangkan lembar observasi hanya 

digunakan untuk mengamati beberapa indikator saja. Pengamatan ini perlu 

dilakukan agar data yang diperoleh dari indikator-indikator tersebut dapat diungkap 

lebih luas dan lebih lengkap. Sebab, indikator tersebut tidak bisa diukur hanya 

dengan wawancara dan perlu diamati secara langsung oleh peneliti atau observer. 

Pedoman wawancara dan lembar observasi disusun berdasarkan indikator-indikator 

yang tertuang dalam kisi-kisi instrumen. 

Untuk penyusunan instrumen pada penelitian ini berdasarkan teori, dan 

pendapat para ahli dalam kajian teori yang menjelaskan variabel penelitian 

sehingga didapatkan indikator untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

aspek teaching factory yang ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. 
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Kisi-kisi instrumen untuk penelitian perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan teaching factory pada Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Kisi-Kisi Observasi Teaching Factory Program Keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang 

No Ragam Situasi yang Diamati 

1. Keadaan Fisik 

a) Situasi lingkungan sekolah 

b) Sarana prasarana teaching factory 

c) Bangunan teaching factory 

2. Fungsi manajemen teaching factory yang mempunyai unsur 

manajemen berupa SDM, produksi, pemasaran dan keuangan 

a) Planning 

b) Organizing 

c) Actuating 

d) Controling 

3. Kegiatan teaching factory untuk wadah bagi peserta didik sebagai 

pembelajaran berwirausaha 

 

Tabel 9. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Pengelola Teaching Factory Program 

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang 

Variabel Indikator Sub Indikator 
No Butir 

Soal 

Pelaksanaan 

Teaching 

Factory 

Proram 

Keahlian 

Teknologi 

Konstruksi 

dan Properti 

Planning 

Perencanaan SDM 

Perencanaan Produksi 

Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan Keuangan 

1, 2, 3 

11, 12, 13, 14 

25, 26, 27 

37, 38 

Organizing 

 

Pengorganisasian SDM 

Pengorganisasian Produksi 

Pengorganisasian Pemasaran 

Pengorgaisasian Keuangan 

 

4, 5 

15, 16 

28, 29 

39 

Actuating 

 

Pelaksanaan SDM 

Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan Pemasaran 

Pelakasanaan Keuangan 

 

6, 7, 8 

17, 18, 19, 20 

30, 31, 32 

40, 41 

Controlling 

Pengawasan SDM 

Pengawasan Produksi 

Pengawasan Pemasaran 

Pengawasan Keuangan 

9, 10 

21, 22, 23, 24 

33, 34, 35, 36 

42, 43, 44, 45 
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G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik dan memadai. Baik buruknya 

instrumen akan berpengaruh terhadap benar tidaknya data yang diperoleh. Hal 

tersebut sangat menentukan kualitas penelitian. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu valid dan reliabel. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Validitas 

digunakan untuk mengetahui valid atau tidak suatu item dalam instrumen yang telah 

dibuat. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen mempunyai ketelitian terhadap 

aspek yang hendak diukur. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

(construct  validity) yang diperoleh dengan cara uji validitas oleh para ahli (expert 

judgment). Cara ini digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi secara 

sistematis apakah butir instrumen telah memenuhi apa yang hendak diukur. 

Tahapan pengujian validitas instrumen merupakan pengukuran butir-butir 

pertanyaan wawancara serta butir-butir pedoman observasi variabel perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi teaching factory. Butir-butir 

pertanyaan wawancara dan pedoman observasi tersebut disusun dan diuji 

validitasnya apakah butir-butir tersebut valid (reliabel) atau tidak valid (tidak 

reliabel). Apabila terdapat butir yang tidak valid, maka butir pertanyaan wawancara 

dan/atau pedoman observasi tersebut gugur dan tidak digunakan. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi serta dokumentasi sebagai data pendukung kemudian diolah, 

dideskripsikan dan dibandingkan dengan parameter tata kelola teaching factory 

yang diterbitkan oleh Direktorat PSMK RI tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


