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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab III ini, akan dibahas subbab-subbab sebagai berikut:  jenis dan 

pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, 

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 

keabsahan data. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) 

metode penelitian kualitataif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya. 

Penelitian kualitatif menurut Meleong (2014:6) adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya: (1) Perilaku; (2) Persepsi; (3) Motivasi. Menurut 

Flick dalam Gunawan (2014:81) penelitian kualitatif adalah keterkaitan 

spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari 

pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan 

memahami subjek dan obyek penelitian yang meliputi orang, lembaga 

berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini 

akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan 
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persepsi sasaran sosial. Tujuan penelitian kualitatif adalah 

menggambarkan dan mengungkap (to descrie and explore), dan 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe dan explain). Kebanyakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Penelitian 

kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Alasan peneliti 

melakukan penelitian dengan metode deskriptif karena sesuai dengan sifat 

dan tujuan peneliti yang ingin diperoleh bukan menguji hipotesis tetapi 

berusaha mendapat gambaran yang nyata mengenai “ Peranan dan Strategi 

Guru PPKn dalam Penanaman Jati Diri Bangsa Berdasarkan nIlai-nilai 

Pancasila di SMPN 8 Malang”. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Malang Jl.Arjuno No.19, 

Kauman Klojen, Kota Malang, Jawa timur. Alasannya  karena Peneliti 

menemukan kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan jati diri 

bangsa khususnya jati diri bangsa yang membahas tentang moral peserta 

didik yang ada dilingkungan sekolah SMP Negeri 8 Malang. Selain itu di 

tempat ini juga menjadi obyek penelitian saya. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 2 minggu yaitu sejak tanggal 17 Februari 2017- 28 Februari 2017, 

setelah peneliti mendapatkan ijin untuk mengumpulkan data di lapangan. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan suatu obyek penelitian. Definisi data 

sebenarnya hampir sama dengan informasi, perbedaannya hanya saja 

informasi lebih ditonjolkan aspek materi (Bugin, 2001: 123) . Data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi, angket, wawancara 

semi terstruktur, dan dokumentasi di SMPN 8 Malang yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

Sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian sebagai dasar 

pembahasan. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekam video, audio atau tape recorder (Moleong,2002:12). 

Sumber data penelitian adalah Kepala sekolah, guru PPKn, serta peserta 

didik kelas VII-F  SMPN 8 Malang yang berjumlah 10 orang dan beberapa 

dokumen yang relevan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer yang diperoleh 

secara langsung melalui lisan (wawancara) dan data sekunder diperoleh 

melalui data yang sudah ada misalnya sudah diarsipkan 

(Moleong,2002:157). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu (1) data primer, (2) data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti 

secara langsung dilapangan melalui angket dan wawancara kepada 

informan. Informan adalah orang-orang yang menjadi sumber data 

yang terkait dalam penelitian ini. Informan disini yaitu: 1) Kepala 
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Sekolah; 2) Guru ppkn; 3) peserta didik SMPN 8 Malang kelas VII 

F sejumlah 10 orang. 

2. Data Sekunder 

Menurut Meleong (2006:157) data sekunder adalah sumber 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media pelantara. Sumber data sekunder berupa arsip-arsip 

dan dokumen-dokumen. Dokumentasi yang dijadikan sumber data 

adalah dokumentasi-dokumentasi yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini berupa 

observasi, foto, serta data-data lain jika diperlukan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan 

karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan 

dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian 

klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuain 

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Hanya manusia 

sebagai instrument pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya 

menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia 

dapat menyadari serta dapat mengatasinya.  

Nasution ( dalam Sugiono,2014:223) menjelaskan. 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, 

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus 

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
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yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya 

alat yang dapat mencapainya. 

 

Oleh karena itu, peneliti merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan akhirnya menjadi pelapor 

hasil penelitiannya. Peneliti harus menciptakan hubungan yang baik 

dengan subjek penelitian serta untuk mencari informasi dari penelitian 

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, guna menggali pokok 

permasalahan yang ada di SMP Negeri 8 Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Macam-macam teknik pengumpulan data.Teknik pengumpulan 

data dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1) Observasi  

Menurut Poerwandi dalam gunawan (2014:143) berpendapat 

bahwa observasi merupakan metode yang paling mendasar dan paling tua, 

karena dengan cara-cara tertenti kita selalu terlibat dalam proses 

mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 

antara memperhatikan aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti 

menggunakan teknik observasi secara langsung dengan 

mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas 

dengan beberapa foto. 
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2) Wawancara  

Wawancara (interview) merupakan suatu proses percakapan 

anatara dua individu atau lebih yang terarah, diman slah-satu pihak 

menjadi pencari informasi, dan di pihak lain sebagai pemberi informasi 

tentang suatu hal yang diungkapkan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara, adapun Deddy Mulyana (2004:183) 

menjelaskan bahwa wawancara adalah metode yang memungkinkan pihak 

yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan 

lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri 

mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan. 

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengetahui proses 

pelaksanaan penanaman jati diri bangsa kepada peserta didik. Adapun 

peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yaitu kepala 

sekolah, guru PPKn, dan peserta didik. 

3) Dokumentasi  

Menurut Indrawan dan Poppy (2014:139) teknik pengumpulan data 

melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data 

dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data 

tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian 

besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catata 

harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang 

tersimpan. Dokumen tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk menguat data observasi dan wawancara 
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dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan 

kesimpulan. 

Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa data 

yang tersimpan yang merupakan data penting yang akan digunakan 

peneliti sebagai acuan pembuatan laporan data tersebut yaitu, RPP, 

dokumentasi lain yang dibutuhkan peneliti yaitu catatan harian yang akan 

dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Melakukan 

analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis 

memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.  

Menurut Moleong (2006:287-308) dalam Prastowo (2011:36) ada 

tiga model analisis data yang selama ini digunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu metode perbandingan tetap, metode analisis data menurut 

Spradley dan metode analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat 

empat jalur analisis data kualitatif, yaitu mencakup: (1) pengumpulan data, 

(2) reduksi data, (3)  penyajian  data, dan (4) penarik kesimpulan. Hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data 

Peneliti melakukan pengumpulan semua data yang berkaitan dengan 

penelitiannya secara objektif, apa adanya serta sesuai dengan hasil 

observasi. Data hasil wawancara dilakukan terhadap informan atau 
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responden terkait serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan pada saat peneliti mengolah dan 

memilah pada saat menganalisis data. Penelitian merangkum, memilih hal-

hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang harus di 

paparkan terkait dengan penelitian di SMPN 8 Malang serta membuang 

data yang tidak perlu untuk proses analisis data.  

3) Penyajian data 

Penelitian melakukan penyajian data yang akan memudahkan untuk 

memahami data atau sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari 

berbagai sumber dilapangan dan telah disusun serta sistematis sehingga 

dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari 

sumber data di SMPN 8 Malang yang menjadikan lokasi penelitian.  

4) Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus 

selama berada dilapangan yang kemudian kesimpulan itu digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang dilakukan pada saat mengolah dan 

menganalisis data dari hasil penelitian.Verifikasi data adalah penarikan 

kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian.Kesimpulan 
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adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat 

ditinjau sebagai mana yang timbul dari data yang harus di uji kebenaran, 

kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut 

Sugiono (2014) ada empat tahap adalah sebagai berikut: 

1) Kredibilitas ( credibility) 

 Adalah proses pengecekan data yang dipeoleh peneliti kepada pemberi 

data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperboleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data 

yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, 

sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, 

maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila 

perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan 

member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, 

atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Setelah data di sepakati 

bersama, maka para penmberi data diminta untuk menandatangani, supaya 

lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan 

member check (Sugiono, 2014). 

2) Transferabilitas ( transferability) 

 Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 
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sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah 

didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian 

pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah didapat sehingga 

dapat memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian di aplikasikan 

ditempat lain (Sugiono, 2014). Sanafiah Faisal (dalam Sugiono, 2014) 

menjelaskan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh 

gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil penelitian 

dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferabilitas. 

3) Dependabilitas ( dependability) 

 Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reabilitas. 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen 

atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Sanafiah Faisal menyatakan jika peneliti tak 

mempunyai dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangan”, maka 

dependabilitas penelitiannya patut diragukan (dalam Sugiono, 2014). 

4) Konfirmabilitas (confirmability) 

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian 

telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji 

konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersama. 


