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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat lapangan (Field Research) 

yang dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif sebab peneliti 

mendeskripsikan realitas berlandaskan keadaan lapangan yakni manajemen 

humas dalam menjalin kerjasama dengan dunia usaha/industri di SMKN 1 

Banjarmasin. 

Adapun jenis riset ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus 

pada data yang dikumpulkan dalam bentuk uraian, gambar, dan serta lainnya 

kecuali angka1 Dimana peneliti menganalisis, mendeskripiskan serta 

memaparkan data yang telah diperoleh dari SMKN 1 Banjarmasin mengenai 

Manajemen Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi riset dilaksanakan di SMKN 1 Banjarmasin, yang bertempat di 

jalan Mulawarman No.45, RT.41 RW.04 Kec. Banjarmasin Tengah, Kel. Teluk 

Dalam, Kota Banjarmasin. 

Peneliti mengambil lokasi ini karena dilatar belakangi oleh 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: SMKN 1 Banjarmasin telah 

memiliki kemitraan di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di 

 
1 Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2020),32 
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Banjarmasin. Selain itu, banyaknya lulusan dari SMKN 1 yang telah bekerja 

dibeberapa perusahaan tersebut. 

C. Partisipan Penelitian 

Subjek riset yang akan diterapkan sebagai narasumber guna 

mendapatkan informasi dalam mengumpulkan data lapangan ialah Waka bidang 

humas, Waka bidang kurikulum, Ketua Program Keahlian dan pihak Dunia 

Usaha/Industri 

Sedangkan objek riset ini ialah perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

manajemen kerjasama dengan dunia usaha/industri di SMKN 1 Banjarmasin 

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Lofland mengemukakan sumber data utama pada riset kualitatif ialah 

kata-kata serta tindakan, sisanya merupakan data tambahan berupa dokumen 

serta nilai-nilai.2 Terdapat dua data yang digali pada riset ini yakni data primer 

serta data sekunder. Adapun yang menjadi data primer ialah Manajemen 

Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri di SMKN 1 Banjarmasin Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

  

 
2 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penulisan Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008),169 
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Sementara data sekunder dalam penelitian ini berupa data serta 

dokumentasi arsip-arsip resmi meliputi: 

1. Profil dan sejarah berdirinya SMKN 1 Banjarmasin 

2. Keadaan personalia dan sarana prasarana di SMK Negeri 1 Banjarmasin. 

3. Program kerja humas SMK Negeri 1 Banjarmasin 

4. MoU kerjasama humas SMKN1 Banjarmasin dengan dunia usaha/industri. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

Nawawi dan Martini mendefinisikan observasi sebagai mengamati 

serta mendokumentasikan secara sistematis berbagai aspek dari suatu gejala 

pada objek penelitian.3 Penulis mengamati perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi manajemen kerjasama dengan dunia usaha/industri di SMKN 1 

Banjarmasin. 

2. Wawancara 

suatu metode pengambilan data yang didefinisikan dengan 

menanyakan sesuatu kepada seseorang sebagai informan atau responden.4 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

manajemen kerjasama dengan dunia usaha/industri di SMKN 1 

 
3 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 134 
4 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif…, 131 
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Banjarmasin. Sedangkan objek langsung yang akan diwawancarai yaitu 

Waka Humas, Waka Kurikulum, Ketua Program Keahlian SMKN 1 

Banjarmasin serta pihak dunia usaha/industri. 

Wawancara yang diterapkan pada penelitian ini ialah wawancara 

terstruktur, yakni wawancara melalui perencanaan, dimana penulis 

menerapkan pedoman wawancara guna mengumpulkan datanya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi melibatkan pencarian serta penemuan bukti guna 

mengumpulkan data. Pendekatan ini mengumpulkan data non-manusia. 

Dokumen akan membantu peneliti memahami kejadian di lokasi penelitian 

serta menganalisis data. Dokumen serta buku data membantu menetapkan 

hipotesis serta memvalidasi data. 
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TABEL 3.1 MATRIKS: DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK 

PENGUMPULAN DATA 

 

No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

1. 

Data Primer 

 

Manajemen kerjasama dengan 

dunia usaha/industri di SMK 

Negeri 1 Banjarmasin Tahun 

Pelajaran 2021/2022 

 

 

Waka humas, 

waka kurikulum, 

dan dunia 

usaha/dunia 

industri 

Wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

2. 

Data Sekunder 

a. Profil dan sejarah 

berdirinya SMKN1 

Banjarmasin 

b. Keadaan personalia dan 

sarana prasarana di 

SMKN 1 Banjarmasin 

c. Program kerja humas 

SMKN 1 Banjarmasin 

d. MoU kerjasama humas 

SMKN 1 Banjarmasin 

dengan dunia 

usaha/industri. 

Staf TU dan 

Waka Humas 

 

Dokumenter  
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan serta analisis data yang diterapkan pada riset ini 

adalah analisis data kualitatif yang diterapkan yakni model analisis interaktif 

Miles dan Huberman meliputi:5 

1. Reduksi Data, melibatkan merangkum, memilih item paling signifikan, 

mengidentifikasi tema, serta menghapus item yang tidak relevan. 

2. Penyajian data, pada penelitian kualitatif penyajian dapat berupa penjelasan 

singkat, bagan, korelasi kategori, bagan alur, serta lainnya. Data kualitatif 

biasanya disajikan pada bentuk naratif. 

3. Kesimpulan, kesimpulan awal bersifat sementara, serta akan berubah jika 

tidak ditemukan bukti yang sah serta konsisten ketika penulis kembali ke 

lapangan guna mengumpulkan data, sehingga kesimpulan tersebut bersifat 

kredibel.6 

 

G. Prosedur Penelitian 

Terdapat berbagai tahapan yang peneliti terapkan pada prosedur 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Tahap Penelitian, diantaranya peneliti menilai lokasi, membuat proposal 

penelitian serta menyerahkannya kepada dosen pembimbing akademik 

untuk dikoreksi serta diperbaiki. 

 
5 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021) 
6 Sugiono, Metode Penulisan Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 338 



30 

 

2. Tahap Persiapan, meliputi menyusun daftar instrumen wawancara serta 

observasi, mengusulkan seminar proposal, serrta mendapatkan surat riset 

guna melakukan riset ke lokasi. 

3. Tahap Pelaksanaan, memuat proses pengumpulan data melalui wawancara 

informan, pengumpulan data, pengolahan serta evaluasi data dengan 

menerapkan metode yang diusulkan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan, dimana laporan penelitian disusun serta 

direvisi dan disahkan mengenai temuan penelitian ini untuk di ujikan sidang 

munaqasah 


