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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini hendak dijelaskan mengenai prosedur penelitian yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi 

adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.
75

  

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dengan menyesuaikan metode 

kualitatif agar lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyatan ganda, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat  hubungan antara peneliti 

dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi. Dengan demikian metode kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti  sendiri. 
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2. Jenis Penelitian  

Berdasarkan lokasi penelitian, penelitian ini adalah jenis 

penelitian field research karena penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan, terbukti dengan dilakukannya penelitian ini di dua lokasi yaitu 

SMKN 1 Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang sifatnya menjelaskan situasi atau kejadian – kejadian 

tertentu dan berusaha untuk memutuskan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data.
76

 Penelitian ini dilakukan dengan cara 

membuat detesis permasalahan yang telah didentifikasi. Di samping 

memberikan gambaran atau detesis yang sisitematis, penilaian yang 

dilakukan juga untuk mempermudah dalam menjawab masalah-masalah 

yang terdapat dalam fokus dan pertanyaan penelitian. 

Beberapa metode deskriptif yang sering dipakai adalah teknik 

survey, studi kasus, dan komparatif. Penelitian ini menggunakan jenis 

metode studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara 

intensif dan mendetail. Penelitian dengan menggunakan studi kasus ini 

akan menghasilkan informasi yang detail yang mungkin tidak bisa 

didapatkan pada jenis penelitian lain. 

Lebih lanjut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

rancangan penelitian studi multi kasus (multi–case studies). Penggunaan 

metode ini karena sebuah inquiry secara empiris yang menginvestigasi 
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fenomena sementara dalam konteks kehidupan nyata (real life context), 

ketika tampak adanya batas antar konteks dan sumber-sumber fakta 

ganda yang digunakan. Dengan kata lain, penelitian multi kasus terjadi 

karena penelitian ini dilakukan di dua lokasi dan memiliki karakteristik  

yang berbeda antar konteks yang diteliti.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia atau peneliti 

sendiri. Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam, peneliti 

langsung hadir ditempat penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti 

sendiri atau bantuan dengan orang lain merupakan alat pengumpulan data 

utama, hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia 

maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap 

kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusialah yang 

dapat berhubungan dengan informan dan yang mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan.  

Seiring pendapat di atas, untuk memperoleh data yang akurat dalam 

penelitian ini,  maka peneliti langsung hadir di lokasi SMKN 1 Rejotangan 

dan SMK Islam 1 Blitar. Untuk memperoleh data yang banyak, dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan cara studi lapangan yaitu untuk 

mengetahui kegiatan aktivitas warga sekolah dan agar bisa menyatu dengan 

informan dan lingkungan madrasah sehingga dapat melakukan wawancara 

secara mendalam, observasi partisifatif dan melacak data-data yang 
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diperlukan guna mendapatkan data yang selengkap, mendalam dan tidak 

dipanjang lebarkan. Karena itu untuk menyimpulkan data secara 

komprehensif maka kehadiran peneliti di lapangan sangat dibutuhkan supaya 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data sehingga dapat dikatakan peneliti dalam penelitian ini 

sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung 

kelokasi penelitian yaitu kedua lembaga pendidikan tersebut. Peneliti akan 

datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Peneliti akan 

melihat dan mengikuti kegiatan secara langsung dengan tetap berdasar pada 

prinsip atau kode etik tertentu. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan 

untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga memanfaatkan buku tulis, 

paper, alat tulis juga alat perekam untuk membantu dalam pengumpulan data.  

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini dapat menunjang keabsahan data 

sehingga data yang dihasilkan memenuhi standar orisinilitas. Maka dari itu, 

peneliti selalu mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian dengan 

intensitas kehadiran yang cukup tinggi. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian multikasus, sehingga lokasi penelitiannyapun 

lebih dari satu dengan karakteristik yang berbeda. Adapun lokasi pada 
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penelitian ini terletak di dua lokasi yang berbeda yaitu: SMKN 1 Rejotangan 

yang terletak di Jl. Raya Buntaran, Rejotangan, Tulungagung
77

, dan SMK 

Islam 1 Blitar di Jl. Musi No. 6, Kauman, Kepanjen Kidul, Kota Blitar.
78

 

Peneliti mengambil lokasi ini karena penentuan kedua lokasi tersebut 

dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu, beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kedua lembaga ini merupakan sekolah menengah kejuruan. 

2. Kedua lembaga ini memiliki kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 

industri yang besar, misalnya saja pada SMKN 1 Rejotangan menjalin 

kerjasama dengan PT Ahass Honda, PO Harapan Jaya, BLK, dsb.
79

 

Sedangkan SMK Islam 1 Blitar menjalin kerjasama diantaranya dengan 

PT Axioo Laptop, Samsung, dan juga Ahass Honda.
80

 

3. Banyak lulusan dari kedua lembaga yang direkrut oleh perusahaan-

perusahaan atau industri khususnya lulusan yang memiliki kompetensi 

tinggi dalam bidang keahliannya. 

 

D. Sumber Data 

Data merupakan informasi atau fakta yang diperoleh melalui 

pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka 

memahami sebuah fenomena atau untuk mendukung teori. Sedangkan sumber 
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data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang 

abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif atau kualitatif.
81

 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti perlu menentukan 

sumber data penelitiannya karena data tidak akan dapat diperoleh tanpa 

adanya sumber data yang baik. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

dengan cara Snowball sampling yaitu informan kunci akan menunjuk 

beberapa orang yang mengetahui masalah-masalah yang diteliti guna 

melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk tersebut dapat 

menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadahi begitu seterusnya.
82

 

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak didasarkan pada banyak 

sedikitnya jumlah informan, tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan 

data. Dengan demikian sumber data dilapangan bisa berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan menjadi:
83

  

a. Person  

Merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara. Sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) disebut 

sebagai sumber primer. 
84

 Data primer adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 
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perantara). Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber 

data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yang 

terdiri dari ketua pokja prakerin, ketua program studi, dan guru 

pembimbing pada SMKN 1 Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar. 

b. Place 

Merupakan sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam 

dan bergerak. Dengan sumber data ini, dapat memberikan gambaran 

situasi, kondisi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian. Adapun yang termasuk dalam data ialah hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti yang berkenaan dengan lokasi penelitian. 

c. Paper 

Yaitu sumber data yang menyajikan data-data yang berupa huruf, 

angka, gambar, dan simbol-simbol yang lainnya. Adapun data yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah peristiwa yangmana digunakan 

peneliti untuk mengetahui proses bagaimana sesuatu secara lebih pasti 

karena menyaksikan sendiri secara langsung, seperti: proses 

pembelajaran, metode-metode yang digunakan, program-program yang 

dijalankan, dan lain-lain.  Dalam hal ini peneliti akan melihat secara 

langsung peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan judul penelitian di 

dua lembaga tersebut.  Serta dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan aktivitas kerjasama. Sumber data yang berupa catatan, arsip, 

buku-buku, foto-foto, rekap, rekaman dan dokumen lain disebut sebagai 

dokumen sekunder. Dokumen  dalam penelitian ini adalah segala hal 
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yang berhubungan dengan kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan 

dunia industri pada SMKN 1 Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data juga sering disebut dengan metode 

pengumpulan data, yaitu suatu cara  yang  digunakan untuk memperoleh data. 

Sedangkan instrument atau alat pengumpulan data adalah alat bantu untuk 

memperoleh data. 

Dalam penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, 

juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. 

Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Observasi Partisipan 

Pengamatan terlibat (participant observation), pada observasi  ini 

peneliti mengamati "aktifitas-aktifitas manusia, karakteristik fisik situasi 

sosial dan  bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagain dari situasi 

tersebut." Observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan teknik 

partisipan (participant observation), yaitu: observasi yang dilaksanakan 

dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang 

dilakukan oleh subyek dalam lingkungannya, mengumpulkan  data secara 

sistematik dalam bentuk catatan lapangan.  
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Dalam melakukan observasi partisipan ini peneliti akan langsung 

datang ke lokasi penelitian (SMKN 1 Rejotangan dan SMK Islam 1 

Blitar) untuk melihat peristiwa atau aktifitas, mengamati benda, serta 

mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

manajemen kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia 

industri dalam meningkatkan kompetensi siswa. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
85

 Secara terminologis, interview ini juga berarti segala 

kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan 

secara bertatap muka (face of face) dengan siapa saja yang diperlukan 

atau dikehendaki.
86

  

Wawancara mendalam adalah percakapan antara dua orang 

dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti dengan informan, 

dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan 

dan mengetes hipotesis yang menilai sebagai istilah percakapan dalam 

pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam 

untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut.    

Adapun pihak yang diwawancarai antara lain adalah kepala 

sekolah, para dewan guru, para siswa karena mereka yang terlibat 
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langsung  dalam penerapan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 

industri dalam meningkatkan kompetensinya.   

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari sumber-

sumber non-insani. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data berupa 

catatan, transkrip, buku agenda, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk 

lebih meyakinkan akan kebenaran objek yang akan diteliti. Peneliti akan 

melakukan pencatatan data secara terus-menerus dan baru berakhir 

apabila terjadi kejenuhan, yaitu dengan tidak ditemukannya  data baru 

dalam penelitian. Dengan demikian dianggap telah diperoleh pemahaman 

yang mendalam terhadap kajian ini.   

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

dokumentasi  berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan kerjasama 

antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri pada SMKN 1 

Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verivikasi data.
87

 Teknik analisis data adalah 

proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti 

dalam memperoleh kesimpulan.  Sedangkan  menurut  Huberman dan Miles 

mengemukakan bahwa analisis data penelitian kualitatif merupakan proses 
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penelaahan, pengerutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk 

menyususn  hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori hasil 

penelitian.
88

 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multikasus, maka dalam 

menganalisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu: (1) analisis data kasus 

individu (individual case), dan (2) analisis data lintas kasus (cross case 

analysis). 

1. Analisis kasus tunggal 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannnya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun  ke 

dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.
89

 

Analisis tunggal dilakukan pada masing  -  masing objek yaitu di 

SMKN 1 Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar. Analisis data dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data yang sudah terkumpul. Analisis 

data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
90
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, pengabtsrakan dan transparansi data kasar 

yang muncul dari catatan lapangan. Oleh karena itu langkah-langkah 

yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan perampingan data 

dengan cara memilih data yang penting kemudian menyederhanakan 

dan mengabstraksikan. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan 

proses living in (data yang terpilih) dan living out (data yang terbuang) 

baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi.  

Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan 

reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini berlanjut sampai 

pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan 

laporan sehingga tersusun lengkap. Proses reduksi data ini tidak 

dilakukan pada akhir penelitian saja, tetapi dilakukan secara terus-

menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung karena reduksi 

data ini bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri dari 

proses analisis data, akan tetapi merupakan bagian dari proses analisis 

itu sendiri.  

b. Penyajian Data (Display Data)  

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data 

sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam 

penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan 
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gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini 

disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses 

pengumpulan data, baik dari hasil observasi partisipan, wawancara 

mendalam, maupun studi dokumentasi. 

Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah 

dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil 

maknanya, karena biasanya data yang terkumpul tidak sistematis. 

c. Simpulan Data dan  Verifikasi  

Verifikasi data simpulan merupakan langkah ketiga dalam 

proses analisis. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, 

kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih 

grounded. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji 

kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir 

sesuai dengan fokus penelitian. 

Simpulan ini merupakan proses re-check yang dilakukan 

selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan-

catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan 

simpulan-simpulan awal. Penarikan simpulan sementara dilakukan 

sejak awal pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan 

dijadikan landasan dalam penarikan simpulan. 

2. Analisis Lintas Kasus 

Analisis data lintas kasus yaitu suatu teknik yang dimaksudkan 

sebagai proses pembanding dari temuan  –  temuan yang telah diperoleh 
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dari masing  – masing kasus atau permasalahan dalam penelitian. Dalam 

analisis data lintas kasus, peneliti melakukan analisis dari kasus I yaitu 

SMKN 1 Rejotangan dan kasus II yaitu SMK Islam 1 Blitar dapat ditarik 

suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya ditunjukkan pada bagan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Langkah-langkah analisis data 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa 

data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui 

verifikasi data. Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesunggunya 

terjadi pada objek yang diteliti.
91 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).
92

Untuk 

mengecek keabsahan data mengenai manajemen kerjasama sekolah dengan 

dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan kompetensi siswa 

berdasarkan data yang terkumpul, maka diperlukan adanya uji keabsahan dan 

kelayakan data yang dilakukan dengan cara:  

1. Credibility (Validitas Internal) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian 

kualitatif antara lain : 

a. Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik paling umum yang digunakan 

untuk menguji keabsahan data kualitatif. Menurut Moleong, 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan keabsahan  atau sebagai pembanding keabsahan data. 
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Di dalam aplikasinya, peneliti membandingkan data hasil 

pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara kemudian 

dibandingkan lagi dengan data dari dokumentasi yang berkaitan. 

Trianggulasi berfungsi untuk mencari data supaya data yang dianalisis 

tersebut teruji kebenarannya.  

b. Perpanjangan penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen 

kunci (key instrument). Oleh karena itu, kehadiran  peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Agar data yang diperoleh 

sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak 

cukup dalam waktu singkat tetapi mememerlukan perpanjangan waktu 

untuk hadir di lokasi penelitian hingga data yang dihasilkan 

menemukan titik jenuh. 

Dalam proses pengecekan keabsahan data melalui 

perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian tidak terbatas 

pada hari-hari jam kerja lembaga tersebut, tetapi juga di luar jam kerja 

peneliti datang ke lokasi untuk mencari data atau melengkapi data 

yang belum sempurna. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
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c. Diskusi dengan Teman Sejawat 

Pada saat pengambilan data mulai dari tahap awal hingga 

pengolahannya peneliti tidak sendirian akan tetapi terkadang ditemani 

kolega yang bisa diajak bersama-sama membahas data yang 

ditemukan. Pemeriksaan sejawat berarti teknik yang dilakukan dengan 

cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 

dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
94

  

Informasi yang berhasil digali dibahas bersama teman sejawat 

yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang 

sedang diteliti sehingga peneliti bisa mereview persepsi, pandangan 

dan analisis yang sedang dilakukan. Proses ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan  hasil yang teman 

kita dapatkan. Jadi pengecekan keabsahan temuan  menggunakan 

teknik ini adalah dengan  mencocokkan data dengan sesama peneliti.  

2. Transferability (Validitas Eksternal) 

Tranferabilitas berfungsi untuk membangun keteralihan dalam 

penelitian melalui “uraian rinci”. Dengan teknik ini peneliti akan 

melaporkan hasil penelitian seakurat dan serinci mungkin sehingga 

mampu menjawab seluruh fokus permasalahan yang diteliti. Nilai 

transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian 

dapat diterapkan atau digunaka dalma situasi lain. Bagi peneliti 

naturalistic, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala 
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hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial 

lain. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, 

maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

3. Dependability (Reliabilitas) 

Uji depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering peneliti tidak melakukan proses 

penelitian ke lapangan, tetapi bias memberikan data. Dependabilitas 

adalah criteria penilaian tentang bermutu atau tidaknya proses penelitian. 

Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertahankan 

ialah dengan audit dependabilitas oleh auditor independent/pembimbing 

guna mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.  

4. Confirmability (Objektivitas) 

Confirmabilitas atau objektivitas diperlukan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh obyektif atau tidak. Untuk menetukan 

kepastian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  

mengkonfirmasikan data dengan para informan atau para ahli. Dalam 

penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelittian merupakan fungsi dari 
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proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi 

standar konfirmability.
95

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana 

dijelaskan oleh Moleong tahapan peneltian meliputi: tahap pra-lapangan, 

tahap pekerjaan lapangan,  dan tahap analisis data, hingga tahap pelaporan 

hasil penelitian. Adapun penjelasan secara spesifik sebagai berikut: 

1. Tahap pra-lapangan  

Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mengajukan judul penelitian 

ke ketua program studi Pendidikan Islam, setelah mendapat persetujuan 

peneliti melakukan studi pendahuluan ke lokasi yang akan dijadikan 

tempat penelitian serta memantau perkembangan yang terjadi di sana. 

Kemudian peneliti membuat proposal penelitian. Selain itu, peneliti juga 

menyiapkan segala surat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan selama 

melakukan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Setelah mendapat izin dari masing-masing kepala SMKN 1 

Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar, peneliti kemudian mempersiapkan 

diri untuk memasuki lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya dalam pengumpulan data. Peneliti terlebih 

dahulu menjalin keakraban dengan responden dalam berbagai aktifitas 
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agar peneliti diterima dengan baik dan lebih leluasa dalam memperoleh 

data yang diharapkan. 

Setelah terjalin keakraban dengan semua warga sekolah maka 

peneliti memulai penelitiannya sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk 

memperoleh data tentang manajemen kerjasama sekolah dengan dunia 

usaha dan dunia industri dalam meningkatkan kompetensi siswa SMKN 1 

Rejotangan dan SMK Islam 1 Blitar dengan menggunakan berbagai 

metode dan teknik yang dibutuhkan selama penelitian.  

3. Tahap Analisis data 

Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, 

peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan 

teknik analisis yang telah peneliti uraikan di atas kemudian menelaahnya, 

membagi dan menemukan makna dari apa yang telah diteliti. Selanjutnya, 

hasil penelitian disusun secara sistematis dan dilaporkan sebagai laporan 

penelitian. Setelah ketiga tahapan tersebut di atas dilalui, maka 

keseluruhan hasil yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis, 

kemudian ditulis dalam bentuk tesis mulai dari bagian awal, pendahuluan, 

kajian pustaka, metode penelitian, laporan hasil penelitian, penutup, 

sampai dengan bagian yang terakhir. 

 

 

 

 




