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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan metode penelitian dalam penelitian skripsi yang 

terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan yang tersusun secara 

sistematis, yaitu : (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Tempat dan Waktu 

Penelitian, (3) Instrumen Penelitian, (4) Data dan Sumber Data Penelitian, (5) 

Metode Pengumpulan Data, (6) Teknik Analisis Data, (7) Teknik Pemeriksaan 

Keabsahan Data, (8) Tahap – tahap Penelitian. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan desain penelitian 

kebijakan oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan datanya 

dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau 

sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah 

bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 
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suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Pendekatan ini terkait erat dengan 

pengamatan-pengamatan berprasarat Moleong (2002:26). Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati Bogdan dan Tylor 

(dalam Zuriah 2007: 92). 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, karena ada 

beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Jenis dan 

pendekatan penelitian kualitatif ini untuk mencari data mengenai strategi 

implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa di SMPN 5 Malang. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Malang yang pelaksanaannya 

berada di kelas VIII (delapan) yang telah menggunakan kurikulum 2013, selain itu 

guru mata pelajaran PPKn dalam RPP nya dan pembelajaran di kelas  

menggunakan pendekatan saintifik. Objek penelitian ini adalah guru mata 

pelajaran PPKn, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII (delapan) 

sebagai warga negara muda sehingga peneliti dapat maksimal dalam memperoleh 

data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Strategi Implementasi 

Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Siswa 

di SMPN 5 Malang. 
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Waktu penelitian dilakukan 3 minggu mulai dari tahap observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai 

tahap-tahap yang telah ditentukan. 

3.3. Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai 

untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key instrument 

atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat 

mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana hal ini tidak 

bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya. Oleh karena itu 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-

prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik 

dengan subjek penelitian. 

Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana, 

pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, 

menyusun kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun 

item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya 

meliputi pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara 

langsung di lapangan.  

3.4.  Data dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melakuan 

wawancara langsung kepada subjek penelitian sebagai dasar pembahasan. Sumber 

data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, audio 
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atau tape recorder (Moleong,2002:12). Sumber data penelitian adalah Kepala 

Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru PPKn dan Siswa kelas VIII 

(delapan) SMPN 5 Malang 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/dokumentastif (Moleong, 2002:157). Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu : (1) data primer, (2) data sekunder  

3.4.1 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. Informan yang dimaksud yaitu Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru PPKn, dan Siswa Kelas VIII (delapan) 

sebagai salah satu penunjang dalam memperoleh data informasi berkaitan dengan 

judul penelitian ini. Berkenaan dengan Penelitian ini, maka peneliti memutuskan 

untuk mengambil yaitu siswa kelas VIII (delapan). Dalam hal ini, peneliti ingin 

mendapatkan informasi terkait dengan strategi implementasi pendekatan saintifik 

dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 

Malang. 

3.4.2 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  
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dokumen  atau  arsip, antara lain berupa dokumen-dokumen dan arsip yang ada 

kaitannya dengan langkah yang dilakukan berkenaan dengan strategi 

implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa di SMPN 5 Malang. Data sekunder bermanfaat sekali 

untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian, 

karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia. Sumber tersebut baik berupa 

catatan maupun yang bersumber dari media cetak dan elektronik yang relevan 

dengan penelitian ini. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai strategi implementasi pendekatan saintifik dalam 

meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMPN 5 Malang. 

Pelaksanaanya menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : 

3.5.1 Teknik Observasi 

Berdasarkan pengertian luas, observasi tidak terbatas pada pengamatan 

dan pencatatan (secara langsung maupun tidak langsung) terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki, sehingga observasi ini dapat juga dilakukan dengan test 

kuesioner, rekaman gambar atau rekaman suara. Sedangkan dalam arti sempit, 

observasi ini merupakan suatu aktifitas tempat observer mengamati suatu objek 

dengan alat indera terutama indera penglihatan. Biasanya peneliti terlibat secara 

langsung di lapangan. 
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Metode observasi digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil  

wawancara yang diberikan oleh informan, yang mungkin belum menyeluruh atau 

belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan melenceng 

terkait dengan strategi implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan 

kompetensi kewarganegaraan siswa. Dengan kata lain, metode ini digunakan 

dalam penelitian berkenaan dengan strategi implementasi pendekatan saintifik 

dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa bertujuan untuk 

mendapatkan data yang valid kemudian dianalisis dan digambarkan. Seperti yang 

dinyatakan oleh Tan dan Alfian (1980:173) (dalam Zuriah,2009:173) bahwa, cara 

penelitian yang mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika 

penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbisa untuk 

mengutarakan perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. 

Teknik observasi ialah pengamatan atau peninjauan di dalam sebuah 

penelitian dalam mencari dan mendapatkan data untuk mendukung adanya suatu 

kajian yang diteliti. Dalam hal ini aktifitas objek penelitian yaitu di lakukan 

langsung turun ke lapangan guna mengetahui strategi implementasi pendekatan 

saintifik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. 

Observasi di lakukan di lingkungan SMPN 5 Malang agar mempermudah 

peneliti dalam melanjutkan langkah selanjutnya, obsevasi yang dilakukan peneliti 

bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang objek penelitian dimana peneliti 

memantau tentang kurikulum 2013 yang diterapkan di SMP Negeri 5 Malang, 

siswa SMP Negeri 5 Malang khususnya kelas VIII (delapan), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 guru PPKn dan pelaksanaan 
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pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn serta penilaian pembelajaran 

PPKn. Observasi yang dilakukan tidak memakan waktu yang cukup lama karena 

peneliti sudah mempunyai modal pengetahuan yaitu tempat penelitian itu sendiri. 

 

3.5.2 Teknik Wawancara 

Wawancara ialah usaha yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk 

mencari dan mendapatkan informasi dari yang bersangkutan. Ataupun alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan 

untuk di jawab secara tertulis maupun lisan pula. Dimana pertanyaan itu adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan pada Kepala 

Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, guru PPKn dan siswa kelas VIII 

(delapan). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kurikulum 

2013 yang diterapkan di SMP Negeri 5 Malang, siswa SMP Negeri 5 Malang 

khususnya kelas VIII (delapan), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

kurikulum 2013 guru PPKn dan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran PPKn serta penilaian pembelajaran PPKn 

3.5.3 Dokumentasi 

Metode dokumenter atau dokumentasi merupakan cara untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengutip dan mencatat data yang terdapat dalam 

dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan 



57 

 

diteliti yang terdapat di lapangan seperti buku-buku perpustakaan, arsip, dan 

media elektronik berupa internet. Menurut Zuriah (2007:191), Dokumentasi 

didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian di sekolah. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berkenaan 

dengan penelitian tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan strategi 

mplementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa, antara lain diperoleh dari wawancara dan observasi yang 

kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan beberapa dokumen foto-

foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dokumentasi diperoleh dari 

sekolah, Internet, dan buku-buku yang relevan berkenaan dengan trategi 

implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisa data bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang di ketengahkan. Kemudian setelah data-data sudah terkumpul 

dari berbagai sumber dan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, dilakukan dengan jalan membuat 

abstraksi. Abstraksi merupakan membuat usaha rangkuman inti, proses dan 

pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 
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Teknik analisa data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif 

analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan di 

interprestasikan dengan memberikan kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Tujuan utama 

analisis data ialah mengorganisasikan data. (Imron dalam Zuriah,2007), analisis 

data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut 

agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Dalam hal ini  peneliti 

melakukan pencatatan pada saat wanwancara, mengumpulkan data-data dari 

dokumen yang relevan dengan penelitian berupa foto-foto wawancara dengan 

siswa yang bersangkutan, hingga kegiatan selanjutnya yaitu menyusun hasil-hasil 

wawancara kemudian diketik dan dikembangkan untuk dianalisis sehingga 

menghasilkan sebuah kesimpulan. Sedangkan observasi dilakukan pada saat 

peneliti melakukan wawancara, peneliti terlibat langsung dilokasi kemudian 

mengamati kejadian-kejadian di lapangan. 

Metode analisis data terdiri dari model analisis mengalir, yaitu tiga 

komponen analisis (reduksi data, display atau penyajian data, penarikan 

kesimpulan lalu diverifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses 

pengumpulan data dan mengalir bersama. Sedangkan model analisis interaksi, 

yaitu komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 
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pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis 

(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi (Milles dan 

Huberman dalam Iskandar, 2009:139). 

Penelitian ini menggunakan metode yang kedua, yaitu : menggunakan 

model analisis interaksi untuk menganalis is data hasil penelitiannya. Data yang 

diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan 

model interaksi. Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai 

berikut : (Milles dan Huberman dalam Iskandar, 2009:139). 

3.6.1 Pengumpulan Data  

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi di lingkungan sekolah, data hasil wawancara yang 

dilakukan yaitu dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, 

guru PPKn dan siswa kelas VIII (delapan) berupa hasil rekaman diperoleh peneliti 

serta dokumentasi kegiatan pembelajaran PPKn. Dokumentasi yaitu data yang 

diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian berbagai bentuk foto maupun arsip-

arsip yang ada di tempat penelitian. 

3.6.2 Reduksi data 

Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis 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 
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pada saat peneliti menganalisis data. Peneliti memilah dan memilih data mentah 

yang tepat untuk proses selanjutkan dalam menganalis. 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama 

berada dilapangan kemudian kesimpulan dilakukan pada saat mengolah dan 

menganalisis data dari hasil penelitian. 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan 

analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada cacatan di 

lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang 

harus di uji kebenaranya, kekokohannya, dan kecocokanya yang merupakan 

validitasnya. 

Tahapan tersebut dilakukan secara interaktif  dengan  proses  pengumpulan  

data  sebagai  suatu  proses  siklus, sebagaimana alur proses dalam gambar berikut 

ini:  

 

 

 

 

Gambar 3.1: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Milles dan Huberman dalam Iskandar, 2009:139) 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Verifikasi Data 
Reduksi Data 



61 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang terkumpul banyak, maka perlu diadakan reduksi data. Setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data atau penyajian data. Apabila ketiganya 

selesai dilakukan, maka ditarik suatu kesimpulan atau verifikasi data.  

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan agar hasil penelitian menjadi terarah dan 

sesuai dengan fakta maupun fakta yang diperoleh dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Setiap penelitian memerlukan standart untuk melihat derajat 

kepercayaan atau kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, 

standart tersebut dinamakan keabsahan data. Sugiono (dalam Prastowo, 2011: 

265) menjelaskan ada empat bentuk uji keabsahan data, yaitu: 

3.7.1    Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Uji kreadibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas 

internal dari penelitian non kualitatif. Kriteria kredibilitas digunakan untuk 

menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran 

baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Kecukupan referensi dan 

trianggulasi data dengan cara mencari kebenaran dari berbagai sumber baik 

informan, referensi maupun metode. Guna mendapatkan kredibilitas yang tinggi 

penelitian ini digunakan trianggulasi sumber mengenai Strategi implementasi 

pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di 

SMPN 5 Malang dengan melakukan diskusi dengan warga sekolah secara 

langsung.  
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3.7.2 Keteralihan (Transferability) 

Menurut Moleong (dalam Prastowo 2011:274) menegaskan bahwa 

transferabilitas atau keteralihan adalah persoalan empiris yang bergantung pada 

kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Dalam hal ini peneliti 

bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya untuk 

membuat keputusan tentang pengalihan. Transferabilitas dilakukan dengan uraian 

yang rinci tentang Strategi implementasi pendekatan saintifik dalam 

meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMPN 5 Malang. Agar lebih 

fokus, maka uraian ini harus dihadapkan dengan hasil penelitian lain sehingga 

interpretasi data yang ada menjadi suatu kebutuhan semua orang sebagai 

penemuan yang mutakhir. Artinya hasil penelitian lain yang memiliki kesamaan 

fokus yang diteliti dapat di transfer atau di aplikasikan dalam penyajian data 

dalam penelitian ini, sehingga didapatkan hasil yang sangat akurat. 

3.7.3 Kriteria Ketergantungan (Criteria Dependability) 

Dalam pengujian dependability, hal yang harus dilakukan adalah 

Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh 

auditor atau pembimbing mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti konsisten atas semua faktor yang 

bersangkutan dengan data penelitian sampai membuat kesimpulan tetap berusaha 

sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan. Agar terhindar dari 

kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data, peneliti terjun 

sendiri kelapangan.  Misalnya ketika melakukan wawancara dengan informan, 

peneliti terjun langsung baik melakukan wawancara maupun observasi. Dengan 
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demikian, peneliti dapat mengetahui dan memahami secara langsung situasi 

maupun kondisi dilapangan yang akan dijadikan tempat penelitian. 

3.7.4   Kepastian (Konfirmability) 

Penelitian dikatakan  objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang. Menguji konfirmabilitas berarti mengujihasil penelitian yang dihubungkan 

dengan proses penelitian. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat 

dibuktikan kebenaranya dimana hasil penelitian sesuai data yang dikumpulkan dan 

dicantumkan dalam laporan lapangan. Peneliti perlu mengadakan kesepakatan dengan 

sumber data agar data yang diperoleh bersifat objektif. Pemeriksaan keabsahan data 

dilaksanakan dengan teknik triangulasi teknik. Triangulasi ini digunakan untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh peneliti 

dengan cara wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kusioner agar 

mendapatkan kepastian data mengenai Strategi implementasi pendekatan saintifik 

dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMPN 5 Malang 

yang akan di audit oleh pembimbing. 

 

3.8       Tahap-Tahap Penelitian 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut Bogdan (Moleong 

2002: 85) tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari: 

1. Tahap pra lapangan, terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus ijin penelitian, menjajaki dan menilai keadaan 

di lapangan, pemilihan informan, dan penyiapan perlengkapan penelitian. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan serta melakukan pengumpulan data. 

3. Tahap analisa dan pengumpulan laporan, terdiri dari konsep analisa data, 

menemukan tema dan menganalisa data yang diperoleh. Sebagai konsep 

yang berfungsi memberikan informasi maka tahap-tahap penelitian tersebut 

dapat dipergunakan dengan berbagai modifikasi sehingga menjadi beberapa 

tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini diawali dengan penyusunan rancangan penelitian 

berupa instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, kemudian 

melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan persetujuan 

apakah diperbolehkan melakukan penelitian atau tidak, hal ini tergantung 

dari kesiapan penelitian seperti kesiapan instrumen penelitiaan tersebut, 

kemudian peneliti mengajukan surat pengantar ijin penelitian ke jurusan 

civic hukum untuk dibuatkan sebagai surat pengantar ijin penelitian yang di 

ajukan ke TU FKIP UMM untuk mendapatkan surat ijin penelitian di SMPN 

5 Malang, selanjutnya peneliti melakukan observasi sebelum kegiatan 

penelitian dimulai, mendatangi lokasi penelitian, meminta ijin atau 

memberikan surat ijin penelitian pada yang bersangkutan atau yang akan di 

jadikan subjek penelitian. Adapun peralatan yang dipersiapkan meliputi alat 

tulis, alat rekam, daftar pertanyaan wawancara dan lain-lain yang dianggap 

perlu. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melakukan penjajakan dilapangan dan kesiapan pelaksaaan 

seperti surat ijin dan instrumen penelitian maka peneliti memulai kegiatan 

penelitian. Kegiatan penelitian dimulai dengan menemui informan untuk di 

minta keterangan sebagai subjek penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai 

mengumpulkan informasi atau data yang diperoleh dengan menggunakan 

beberapa metode seperti observasi, wawancara serta dokumentasi. Selama 

pengumpulan data berlangsung, peneliti sudah dapat melakukan analisis 

data. Analisis data dilakukan untuk mengkaji fokus penelitian, menyusun 

temuan-temuan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, serta menentukan 

sasaran pengumpulan data berikutnya. Tahap pelaksanaan ini dilakukan 

pada awal bulan Januari 2016. 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari 

serangkaian langkah-langkah penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengecekkan kembali laporan hasil penelitian, mengecek 

kembali dari data-data yang terkumpul dengan pihak-pihak yang terkait, 

selanjutkan peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian. Tahap 

penyusunan laporan ini dilakukan pada bulan Februari 2017. 

 


