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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak 

ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu 

terbaca dalam interaksi sosial, dan bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan 

dianalisis oleh peneliti. Dan sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, 

kredibilitas peneliti menjadi amat penting. Analisis isi memerlukan peneliti 

yang mampu menggunakan ketajaman analisisnya untuk merajut fenomena isi 

komunikasi menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh orang pada umumnya. 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan menyertakan alasan-alasan 

singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Selain itu juga dikemukakan 

orientasi teoritik, yaitu landasan berfikir untuk memahami makna suatu gejala, 

atau masalah moral yang terjadi pada SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang. 

Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan 

Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif 
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merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini tempat  penelitian diSMP Muhammadiyah 06 Dau-

Malang sebagai lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan guna mengetahui  

perkembangkan nilai-nilai moral peserta didik di SMP Muhammadiyah 06 

Dau-Malang agar peserta didik dapat membedakan antara perbuatan yang baik 

dan benar. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan sekolah yang 

didasari dengan nilai-nilai religious yang tinggi namun masih terdapat 

beberapa siswa yang memang masih melanggar aturan-aturan disekolah, 

berlaku tidak baik terhadap sesama temannya dan pelanggaran lainnya seperti 

telat datang sekolah dan terlibat pergaulan bebas. Maka dari itu perlu 

dilakukan penelitian ditempat/lokasi ini untuk mengetahui apakah mata 

pelajaran PKn dapat membantu membentuk moral peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

3.2.1 Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data (Dalam Zuriah, 2009:168). Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

peneliti sendiri.  

Human Instrument merupakan Instrumen penelitian tidak bersifat 

eksternal, melainkan bersifat internal, yaitu peneliti sendiri Sebagai instrumen 

(human instrument). Bentuk lain instrumen boleh dipergunakan jika ada. 
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Untuk semua penelitian naturalistis, penelitian evaluasi atau analisis kebijakan 

sangat bermanfaat apabila instrumen manusia diorganisasi dalam satu tim, 

dengan keuntungan dalam hal peran, perspektif nilai, disiplin, strategi, 

metodelogi, cekinternal, dan saling mendukung (Zuriah, 2009:109). 

Peneliti Sebagai key instrument atau alat peneliti yang utama berarti 

penelitian harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi tehadap nilai-nilai 

atau lainnya. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilokasi penelitian mutlak 

diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti 

harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Dalam hal 

ini, peneliti melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, 

melakukan analisa data, dan penafsiran data. Berdasarkan kisi-kisi tersebut 

peneliti menyusun item untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, 

pelaksanaannya meliputi pengamatan, observasi dan wawancara secara 

langsung dengan mengamati responden secara langsung dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan pedoman observasi.  

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian 

(Silasahi, 2009:289). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu : 

a. Data primer (utama) 

Merupakan data yang diperoleh (dikumpulkan) oleh peneliti secara 

langsung dari sumber data (informan), serta pihak-pihak yang dituju 

seperti Kepala Sekolah, Guru yang mendidik dan para peserta didik yang 

terlibat dalam pembelajaran tersebut. 
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Berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti mengambil sampel 

yaitu kepada Guru PKn dan Guru Akhlaq beserta 3 orang peserta didik 

untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan perkembangan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam perkembangan moral Peserta 

didik. 

b. Data sekunder (kedua) 

Merupakan sumber dari tangan kedua, seperti buku-buku, catatan 

atau dokumen yang ada di SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang seperti 

catatan organisasi sekolah, bentuk-bentuk pelanggaran dan program 

kegiatan yang dilaksanakan. 

Baik dari sumber utama maupun sumber kedua, peneliti dituntut 

untuk menilai fakta dan memberi interprestasi atas dasar pemikiran yang 

ada pada dirinya. Oleh sebab itu, peneliti harus mempunyai latar belakang 

pengetahuan yang relevan dengan masalah yang ditelitinya. Namun, harus 

dijaga dalam memberikan penilaian dan interprestasi dengan tetap 

berpegang pada fakta dan makna yang ada didalamnya, bukan kepada 

pandangan si peneliti itu sendiri (Sudjana dan Ibrahim:81-82). 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon 

atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Apabila 

menggunakan observasi maka sumber datannya bisa berupa benda atau 

proses tertentu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka sumber datanya 

dokumen atau catatan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Menurut S. Margono (dalam Zuriah, 2006:173) Observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Disini Peneliti akan melakukan Pengamatan 

dan pencatatan terhadap obyek penelitian ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa. 

Ada dua jenis observasi yaitu : 

a. Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana obsever

berada bersama objek yang diselidiki

b. Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang

dilakukan tidak pada saaat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan

diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau

rangkaian foto.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati perkembangan 

moral peserta didik di SMP Muhammadiyah 06 Dau-Malang yaitu untuk 

melihat secara langsung kondisi obyektif perkembangan moral peserta 

didik dengan adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi Sebagai alat 

pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat 

dilakukan terhadap menghabiskan banyak biaya. Namun demikian, dalam 

melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaaan 

kompetensi tertentu. 
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Pemanfaatan teknik observasi dalam pengumpulan data penelitian 

sosial dirasakan sangat penting. Urgensi observasi dan partisipasi semakin 

disadari oleh ahli ilmu sosial di Negara-negara yang sedang berkembang 

karena pengalaman peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang begitu 

sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dana yang memadai dan 

kurangnya tenaga terampil yang berkualitas untuk membantunya dalam 

penyelenggaraan suatu penelitian.  

Untuk melakukan pengamatan pada penelitian ini agar terarah dan 

terstruktur, maka peneliti menyusun lembar observasi dengan beberapa 

dimensi yaitu melakukan pengamatan dengan melihat profil sekolah, 

mengamati peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan 

oleh peserta didik, juga yang berkaitan dengan pembentukan moral peserta 

didik seperti dengan mengamati kegiatan rutin apa saja yang dilakukan 

oleh sekolah dalam pembentukan moral siswa, pengamatan terhadap 

tingkah laku siswa ketika dalam kelas, berhadapan dengan guru juga 

dengan teman sebayanya. Dalam hal ini lembar observasi gunanya untuk 

mengetahui peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam 

pembentukan moral peserta didik di SMP Muhammadiyah06 Dau-Malang. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunnikasi 

verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang 

diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang 

atau lebih, dimana keduanya berprilaku sesuai dengan status dan peranan 

mereka masing-masing. Dimana dalam melakukan penelitian ini seorang 
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peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Guru Pkn, Guru 

Ahklaq serta 3 orang peserta didik yang ada di tempat/lokasi penelitian 

tersebut. 

Menurut cara dilakukannya, terdapat tiga macam wawancara, yaitu: 

a. Wawancara secara tatap-muka, adalah suatu bentuk wawancara yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan  narasumber, hal 

ini sangat banyak memberikan penggalian informasi lebih dalam dan 

luas karena sebelumnya dilakukan perjanjian lebih dulu dengan 

narasumber. 

b. Wawancara melalui telepon, biasanya untuk mengkonfirmasi dan 

mengejar deadline. Sebab, dalam wawancara yang dilakukan melalui 

telepon percakapannyapun singkat dan umumnya narasumber sering 

kali menolak untuk menjelaskan setiap pertanyaan secara panjang 

lebar, kecuali narasumbernya sudah akrab dan biasa menjadi 

narasumber pewawancara. 

c. Wawancara kelompok, merupakan percakapan yang dilakukan dengan 

lebih dari satu orang narasumber dalam satu kesempatan. 

Suatu wawancara dapat disifatkan Sebagai suatu proses interaksi 

dan komunikasi dimana sejumlah variabel memainkan peranan yang 

penting karena variabel tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan 

hasil wawancara. Variabel tersebut ialah pewawancara (interviewer), 

responden (interviewee), materi wawancara dan hubungan antara 

pewawancara dan responden. 
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Lembar wawancara ini digunakan untuk menyusun pedoman 

wawancara Sebagai alat untuk melakukan wawancara agar wawancara 

yang dilakukan akan terstruktur. Langkah-langkah yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan wawancara yaitu dengan membuat beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu (1) 

peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembentkan moral 

peserta didik, (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan 

moral peserta didik, serta (3) solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi 

adanya kendala dalam pembentukan moral. Dan pertanyaan tersebut 

dibuat terpisah antara pendidik dan peserta didik 

3.4.3 Dokumentasi 

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, 

termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik 

dokumenter atau study documenter.  Dalam penelitian kualitatif, penelitian 

ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian 

hipotesisinya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, 

teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang 

menolong hipotesis tersebut. (Zuriah, 2009: 191) 

Ketika observasi dan wawancara berlangsung maka peneliti 

dianjurkan untuk mengabadikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian tersebut yang nantinya akan digunakan Sebagai dokumentasi 

guna untuk memperlancar kegiatan penelitian. Dalam penelitian kuaitatif, 

teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian 
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hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, 

teori atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang 

menolong hipotesis tersebut.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat 

dokumentasi yaitu berupa telepon genggam (HP) yang digunakan Sebagai 

alat perekam untuk lebih mengetahui dan memahami hasil wawancara 

dengan responden, camera yaitu gunanya untuk mengabadikan/ 

mengambil gambar ketika melakukan observasi maupun wawancara, serta 

pengumpulan data berupa arsip. 

3.4.4 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Pola analisis 

mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau nonstatistik perlu 

dipertimbangkan oleh peneliti. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interprestasikan temuannya 

kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Zuriah 2006:217) 

3.5 Keabsahan Data 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengamatan.   Pengecekkan kredibilitas atau derajat kepercayaan data perlu 

dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar 

sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar dilapangan. Derajat 
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kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan 

untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran yang bersifat emic, baik bagi 

pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. 

Pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian kualitatif (dalam 

Zuriah, 2009:110-111) adalah Sebagai berikut : 

a. Kredibilitas (Credibility), yaitu kriteria untuk menilai kebenaran dari data 

dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat 

dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden Sebagai 

informan.  

b. Transferabilitas (transferability), yaitu kriteria untuk memenuhi bahwa 

hasil peneliian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan 

atau ditransfer pada konteks atau setting lain yang memiliki tipologi yang 

sama. 

c. Dependabilitas (dependability), yaitu kriteria yang digunakan untuk 

menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan 

mengecek; apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat 

kesalahan dalam pengonseptualisasikan rencana penelitiannya, 

pengumpulan data, dan penginterprestasiannya. Teknik terbaik yang 

digunakan untuk langkah ini adalah dengan dependability audit dengan 

meminta independen auditor untuk me-review aktivitas peneliti. 

d. Konfirmabilitas (confirmability), adalah kriteria untuk menilai bermutu 

atau tidaknya hasil penelitian. Jika dependabilitas digunaka untuk menilai 

kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti maka konfirmabilitas 

digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian sendiri, dengan tekanan 
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pertanyaan “apakah data dan informasi serta interprestasi dan lainnya 

didukung oleh materi yang ada dalam audit trail. 

3.6 Tahap-tahap Penelitian 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut (Meleong, 

2009:127) tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari Sebagai berikut : 

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

lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu memahami latar penelitian, dan persiapan 

diri memasuki lapangan serta berperan dalam mengumpulkan data. 

c. Tahap analisa data, terdiri dari konsep analisa data, menemukan data dan 

analisa data yang diperoleh Sebagai konsep yang berfungsi memberikan 

informasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


