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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) Lokasi Penelitian dan 

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

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

Keabsahan Data. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang temuan-

temuan penelitiannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang di peroleh 

dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana 

itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup 

dokumentasi, buku dan kaset video. (Sugiyono. 2014) 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Hal ini 

dipilih oleh peneliti 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 penelitian dengan responden. 
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3.2. Lokasi dan Subyek Penelitian 

A. Lokasi Penelitian 

Mengemukakan bahwa lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian 

tempat atau lokasi penelitian yang dirincikan oleh adanya 3 unsur yaitu pelaku, 

tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi atau tempat penelitian ini di 

SMP Negeri 5 Malang. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan 

tertentu, karena berdasarkan pra penelitian ditemukan masalah dimana para 

peserta didik kurang memahami materi dan cepat bosan dalam mata pelajaran 

PPKn yang diberikan oleh guru dengan cara ceramah sehingga hasil belajar siswa 

kurang memuaskan. Sehingga diperlukan sebuah media pembelajaran agar peserta 

didik mendapat hasil yang sangat memuaskan. 

Subyek Penelitian 

B. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau 

sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposive bertalian 

dengan tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelong 

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

tujuan”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru 

PPKn, dan para peserta didik yang mengikuti mata pelajaran PPKn yang ada di 

SMPN 5 Malang. 
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3.3. Instrumen Penelitian 

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

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen dalam 

penelitian kualitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi 

dan kuensioner. 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. 

3.4.  Data dan Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010: 157), sumber data utama, dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data- data hasil penelitian dapat berupa 

kata-kata, tindakan, dokumen, rekaman, foto, dan statistik. 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 dilapangan. Informan adalah orang-orang yang 

terikat dalam penelitian ini. 

. Informan yang dimaksud yaitu Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan Siswa 

Kelas 8.2 dan 8.3 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 8.2 dan 8.3 Dalam hal 
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ini, peneliti ingin mendapatkan informasi terkait dengan model penggunaan media 

audio visual bagi peningkatkan hasil belajar  siswa pada mata pelajaaran PPKn 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 

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

kaitannya dengan langkah yang dilakukan berkenaan dengan peran serta dalam 

penggunaan media audio visual bagi peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, peneliti 

menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data meliputi : 

3.5.1 Teknik Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan guna 

mendapatkan data. Adapun cara yang digunakan dalam teknik ini adalah dengan 

melakukan interaksi antara pencari informasi dan pemberi informasi. Menurut 

Sanifiah (dalam Sugiyono, 2011:310) teknik observasi diklasifikasikan ke dalam 

tiga jenis observasi, yaitu partisipasi, observasi terus terang atau tersamar, dan 

observasi tak terstruktur. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi. 

Jenis observasi partisipasi yang peneliti pilih merupakan observasi partisipasi 

pasif. Jadi dalam observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. 

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 penggunaan media audio visual yang diterapkan di SMP 

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

kelas 8.2 dan 8.3, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru PPKn dan 

model penggunaan media audio visual bagi peningkatkan hasil belajar  siswa 

dalam 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  adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan suatu 

informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi tersebut dilakukan antara peneliti 

dengan informan. Informan yang dimaksud adalah Kepala Sekolah, guru PPKn 

dan siswa kelas VIII (delapan) yaitu kelas 8.2 dan kelas 8.3. Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media audio visual 

yang diterapkan di SMP Negeri 5 Malang, siswa SMP Negeri 5 Malang kelas VIII 



22 

 

(delapan) khususnya kelas 8.2 dan 8.3, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

guru PPKn dan model penggunaan media audio visual bagi peningkatkan hasil 

belajar  siswa dalam pembelajaran PPKn. 

3.5.3 Dokumentasi 

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

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, arsip atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk 

tulisan misalnya. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat 

dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis 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 interaktif. 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 PenyajianData 

VerifikasiData Reduksi 

Data 
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3.6.1 Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilapangan yaitu mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi di SMPN 5 Malang, data 

hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan Kepala sekolah, Guru PPKn dan 

siswa di SMPN 5 Malang. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari berbagai 

kegiatan penelitian bentuk foto maupun arsip-arsip yang ada di tempat penelitian. 

3.6.2 Reduksi Data 

Sugiyono (2009:247) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. 

Untuk dicari tema dan polanya sehingga akan memberikan gambaran yang 

lebihjelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memfokuskan 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Kepala Sekolah, guru dan 

siswa di SMPN 5 Malang. 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data dapat diartikan dengan menyajikan data yang telah 

dilakukan kepada orang lain dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

sering menggunakan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data 

(menyajikan data), maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
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3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan 

tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Sesuai 

dengan data-data yang telah peneliti peroleh. 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan agar hasil penelitian menjadi terarah dan 

sesuai dengan fakta maupun fakta yang diperoleh dan dapat ditanggung jawabkan. 

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau 

hasil kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut 

dinamakan keabsahan data. Sugiono (dalam Prastowo, 2011:265) menjelaskan ada 

empat bentuk uji keabsahan data, yaitu : 

3.7.1 Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Uji kredibilitas 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 

peneliti ini digunakan trianggulasi sumber mengenai model penggunaan media 

audio visual bagi peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di 

SMPN 5 Malang dengan melakukan diskusi dengan sekolah secara langsung. 
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3.7.2 Keteralihan (Transferability) 

Menurut Moleong (dalam Prastowo, 2011:274) menegaskan bahwa 

trasferabilitas 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. Trasferabilitas dilakukan dengan uraian 

yang rinci tentang model penggunaan media audio visual bagi peninggakatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PPKn 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 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 ini 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 sampai membuat kesimpulan tetap berusaha 

sesuai dengan hasil yang didapatkan di lapangan. Agar terhindar dari 

pengumpulan dan interpretasi data, peneliti terjun sendiri ke lapangan. 
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3.7.4 Kepastian (Konfirmability) 

Pemeriksaan keabsahan data di laksanakan dengan teknik trianggulasi. 

Teknik trianggulasi 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 

dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisoner agar mendapatkan kepastian 

data mengenai model penggunaan media audio visual bagi peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Malang yang akan di audit 

oleh pembimbing. 


