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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab III menjelaskan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian 

diantaranya yakni, pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, sumber data, dan analisis data. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.  Penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang 

tidak diperoleh melalui alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi 

lainnya. Penilitian kualitatif mendiskripsikan fenomena dengan berupa, kata-kata, 

pengamatan dan dokumentasi. (Ahmadi, 2014:15).  

Penelitian ini akan mendiskripsikan apa program-program yang berkaitan 

dengan  nila-nilai Pancasila dalam membangun  sikap sosial siswa di SMPN 12 

Malang, serta bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

membangun sikap sosial siswa di SMPN 12 Malang. Penyajian data dalam 

penelitian ini berupa deskripsi kata hasil penelitian, bukan berupa angka. 

Penyajian data bepedoman dari teks wawancara, pedoman observasi, dan 

dokumentasi.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMPN 12 Malang, Kecamatan Sukun 

Kota Malang. SMPN 12 Malang beralamatkan di Jalan S. Supriyadi No. 49 

Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini 
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dilaksanakan selama empat minggu pada bulan Februari sampai dengan Maret, 

yang diawali dari proses penyusunan proposal penelitian.  

 SMPN 12 Malang dipilih karena sekolah ini dapat di kategorikan sekolah 

yang jauh dari kota Malang akan tetapi, SMPN 12 Malang mempunyai siswa-

siswi yang beragam, sikap sosial siswa SMPN 12 Malang di era kontemporer 

mengalami penurunan. Siswa diantaranya masih suka berbohong, tidak sopan, 

suka membolos, suka tawuran dan tidak disiplin. 

 SMPN 12 Malang juga mempunyai beberapa program atau kegiatan yang 

dapat membangun  sikap sosial siswa, seperti membaca Asmaul Husna di setiap 

pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dan juga terdapat kegiatan guru 

menyambut siswa setiap pagi untuk berjabat tangan dan mengucapkan salam. 

Sehingga implementasi niai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa 

di era kontemporer di SMPN 12 Malang yang menarik untuk di teliti lebih lanjut. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi : 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Herdiyansyah (2015:31) menjelaskan wawancara merupakan sebuah 

proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber, dilakukan 

dengan terstruktur dengan ketersediaan dari narasumber, dengan tujuan dari 

wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru dan 

siswa SMPN 12 Malang.  



 33 

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara  

bersama narasumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data seperti 

penyataan langsung dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap 

sosial siswa di SMPN 12 Malang.  

2. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif yang dapat disebut dengan pengamatan, teknik observasi dapat 

dimungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa ketika perilaku atau 

peristiwa tersebut terjadi. Observasi dapat didefinisikan sebagai “suatu proses 

melihat, mengamati, dan mencermati serta ‘merekam’ perilaku secara sistematis 

untuk tujuan memperoleh data. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang 

dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.” (Ahmadi, 

2014:162). 

Observasi yang dilakukan di SMPN 12 Malang dengan mencari, melihat, 

mengamati, dan mencermati data mengenai profil sekolah, program-program yang 

berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, serat implementasi program-program yang 

berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. 

3. Dokumentasi 

Menurut Herdiyansyah (2015:33) dokumentasi dari asal kata dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis yang mengacu pada material (bahan). Teknik 

dokumentasi dalam pengumpulan data berupa buku, fotografi, kode etik, buku 

tahunan dan lain-lain. 

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan akan diperkuat 

dengan data hasil dokumentasi dari penelitian. Dokumen yang akan dianalisis 



 34 

dalam penelitian ini berupa foto kegiatan program-program sekolah yang 

berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era 

kontemporer dan juga foto lingkungan sekolah. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Ahmadi (2014:108) menjelaskan instrumen adalah alat yang digunakan 

dalam suatu penelitian.  Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan alat 

yaitu,  pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi dan alat perekam. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk membantu pengumpulan data 

meliputi : 

1. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara merupakan beberapa sajian pertanyaan yang sesuai 

dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yakni implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era Kontemporer studi di 

SMPN 12 Malang. Pada penelitian ini pedoman wawancara ditujukan untuk 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. 

2. Pedoman Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi, 

hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kegiatan observasi. Pedoman 

observasi dalam penelitian ini bermuatan tentang kegiatan yang harus diamati dan 

dijadikan data dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan dalam  penelitian 

ini sesuai dengan program-program di SMPN 12 Malang yang berkaitan dengan 

nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa di era kontemporer. 

3. Pedoman dokumentasi 
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Penelitian ini menggunakan pedoman dokumentasi untuk mempermudah 

pengambilan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen yang diperoleh 

dapat membantu memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dokumen 

yang dicari berupa profil sekolah, foto kegiatan, program-program sekolah yang 

berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sikap sosial siswa dan 

juga dokumen lain yang mendukung penelitian. 

4. Alat Perekam   

Perekaman adalah penting dilakukan apabila penelitian di rencanakan 

untuk menggunakan wawancara sebagai sumber data utama. Merekam wawancara 

yang sedang berlangsung bilamana diizinkan untuk memperoleh rekaman yang 

sebaik mungkin tentang kata-kata dari responden. Alat perekam yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan aplikasi rekaman yang ada di handphone. 

 

3.5 Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2013:18) sumber data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan “menggunakan purposive atau pengambilan data dari sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan antara lain 

sampel mengerti masalah dan paham masalah yang akan diteliti.” 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2013:18) data primer merupakan data pokok yang 

didapatkan  melalui wawancara dengan informan yang mengerti dan faham 

dengan fokus permasalahan penelitian ini. informan yang di tetapkan dalam 
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penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PKn, dan 

beberapa siswa dari kelas 7, 8 dan 9. 

 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data pendukung dari data primer. Data sekunder bisa 

diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti, buku, 

jurnal, internet, arsip, dokumen resmi maupun dokumen pribadi, dan sumber lain 

yang mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2013:19). 

 

3.6 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data yang didapat dari berbagai 

sumber seperti hasil wawancara, observasi pengamatan program-program sekolah, 

dan hasil dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan seperti berikut :   

1. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis sebelum di lapangan bertujuaan untuk mempermudah 

memperoleh gambaran umum sebelum penelitian. Sugiyono (2013:23) 

menjelaskan analisis sebelum dilapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Menentukan permasalahan atau rumusan masalah yang akan diteliti. 

b. Mencari informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

implementasi nilai-nilai Pancasila.  

c. Melakukan observasi awal dilakukan pada bulan Januari di sekolah tempat 

penelitian.  
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d. Menyusun proposal dan melakukan surat rekomendasi penelitian di 

instansi terkait. 

e. Membuat pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

 

 

2. Analisis selama di lapangan 

Ahmadi  (2014:189) menjelaskan analisis selama di lapangan dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan pengumpulan bahan-bahan atau hal-hal 

khusus dari lapangan yang akan dijadikan dasar analisis. Penelitian ini 

mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  Data 

penelitian ini di dapat dari berbagai sumber terkait seperti Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Guru dan siswa. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan 

progra, implementasi dan hambatan dalam membangun sikap sosial siswa SMPN 

12 Malang di era Kontemporer  melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. 

b. Reduksi Data 

Tahap reduksi data dilakukan dengan meresume hasil wawancara, 

observasi dan dokumtasi. Selanjutnya pemilihan data yang diperoleh selama 

penelitian sesuai dengan yang diperlukan dan tentunya harus sesuai dengan  hal-

hal yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun 

sikap sosial siswa di era Kontemporer di SMPN 12 Malang. 
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c. Penyajian Data

Tahap penyajian data pada penelitian ini dengan menyajikan data yang

diperoleh selama penelitian, dan selanjutnya dibahas pada pembahasan untuk 

membandingkan dengan kajian pustaka.  

d. Penarikan kesimpulan

Hasil dari reduksi data dan penyajian data akan ditarik kesimpulan

dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab fokus permasalahan. 


