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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas beberapa subbab sebagai berikut,  Jenis dan Pendekatan 

Penelitian,  Lokasi dan Subjek Penelitian,  Instrumen Penelitian,  Data dan 

Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data. 

Penjelasan beberapa subbab akan dijelaskan secara jelas pada uraian 

berikutnya. 

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Zuriah (2009 : 97) mengatakan bahwa pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang berupa deskriptif analisis, yakni uraian 

naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang 

di teliti. Jenis penelitian ini di pilih karena  menyesuaikan dengan judul 

penelitian yang lebih bersifat deskriptif sehingga metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. 

 

1.2 Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian 

1.2.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi atau tempat penelitian ini di SMP Negeri 18 Malang. Pemilihan 

lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan tertentu dan mengandung 

adanya unsur utama yaitu pelaku, tempat dan kegiatan. Berdasarkan pra 

penelitian ditemukan adanya upaya sekolah dalam melestarikan budaya 
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tradisional melalui kegiatan PPST yang pada hakikatnya merupakan 

ekstrakulikuler yang memang tidak semua sekolah di Malang 

mengimplementasikan hal yang demikian.  

 

1.2.2 Subyek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau 

sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif 

bertalian dengan tujuan tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong 

(2007: 224), bahwa ”pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi 

sampel bertujuan”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dibidang kesiswaan, guru pembimbing PPST, 

pelatih PPST, peserta didik yang mengikuti kegiatan PPST, yang ada di SMP 

Negeri 18 Malang.  

 

1.3   Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono  (2014:222)  dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen 

pendukung dalam penelitian kualitatif dapat beruapa test, pedoman wawancara, 

pedoman onservasi. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber daya, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
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1.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

  Data adalah bahan keterangan tentang sumber objek penelitian 

yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Sedangkan Sumber data adalah  

berupa kata-kata dan tindakan, (Moleong, 2014:157). 

   Penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yakni: 

a)  Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-orang 

yang terikat dalam penelitian ini seperti kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah dibidang kesiswaan, guru pembimbing PPST, pelatih dan peserta 

didik. Untuk mendapatkan data terkait peran sekolah dalam melestarikan 

budaya tradisional melalui PPST dan dampaknya terhadap peserta didik 

yang mengikuti PPST. 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan data-data yang 

telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap 

data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber  data  sekunder  

diperoleh  dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan 

langkah yang dilakukan berkenaan dengan  peran sekolah dalam 

melestarikan budaya  melalui pendidikan pengembangan seni tradisional 

(PPST) di SMP Negeri 18 Malang.  
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1.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah 

mendapatkan data. Agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, 

peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpula data meliputi: 

1.5.1 Observasi 

 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek penelitian. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung yang berkenaan 

dengan  peran sekolah terkait pendidikan pengembangan seni tradisional 

(PPST ) serta situasi dan keadaan SMP Negeri 18 Malang. 

1.5.2 Wawancara 

 Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan informan secara 

sungguh-sungguh. Informan yang dimaksud adalah kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dibidang kesiswaan, guru pembimbing PPST, pelatih dan 

peserta didik. Untuk mendapatkan data terkait peran sekolah dalam 

melestarikan budaya tradisional melalui PPST dan dampaknya terhadap 

peserta didik yang mengikuti PPST. 

1.5.3 Studi Dokumentasi 

 Menurut Sugiyono (2014 : 240), menjelaskan bahwa, studi 

dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya. Data yang 
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diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai 

narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Data yang bisa diperoleh oleh peneliti di tempat penelitian tersebut adalah 

seperti profil sekolah SMP Negeri 18 Malang, data siswa serta  data guru. 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesisi yang sudah dirumuskan dalam penemuan 

data di lapangan (Sugiyono, 2014:243). Data yang diperoleh dari lapangan 

berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi. 

Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data  

 Proses pengumpulan data dilapangan yaitu mencatat semua data 

secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi di SMP 

Negeri 18 Malang, data hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan 

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, guru 

pembimbing PPST, Pelatih PPST dan Peserta PPST berupa hasil rekaman 

diperoleh peneliti serta dokumentasi kegiatan.Dokumentasi yaitu data 

yang diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian berbagai bentuk foto 

maupun arsip-arsip yang ada di tempat penelitian. 

b. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiyono (2012: 

338) merduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini 

aspek yang direduksi adalah peran sekolah dalam melestarikan budaya 

tradisional : 1) peran yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam pelestarian 

budaya, 2) dampak pelestarian budaya terhadap kepedulian siswa dalam 

melestarikan kebudayaan tradisional dan kegiatan lain yang berhubungan 

dengan pelestarian budaya di sekolah yang menjadi subjek penelitian. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan 

memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Sehingga 

memberikan kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini akan disusun 

secara singkat, jelas terperinci dan menyeluruh sehingga lebih 

memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang di 

teliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Penyajian data 

selanjutnya di sajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan 

hasil penelitian yang di peroleh. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

 Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis 

data penelitian.  untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan 

terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. 
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Kesimpulan ini disusun dalam bentuk penyajian singkat dan mudah 

dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.  

 

1.7 Keabsahan Data 

Penegujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi. Menurut Moleong (2008 : 330) Triangulasi merupakan tehnik 

pemeriksaan keabsahan  data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.  

Triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini  adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualititatif. Sedangkan triangulansi metode adalah metode 

pengumpulan dan pengujian dari berbagai sumber tertentu yaitu melalui 

wawancara, setelah itu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila 

dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar.  Data temuan dilapangan yang sudah didapatkan dari 

beberapa subyek atau informan akan di bandingkan antara data satu 

dengan data yang lainnya, hal ini bertujuan untuk menguji keabsahan data 

itu sendiri apakah dua data atau lebih dapat di anggap valid atau tidak. 

 


