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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Pendekatan dan 

Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek penelitian, Prosedur 

Penelitian, Intrumen Penelitian, Data dan Sumber Data, Variabel Penelitan, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analis Data dan Keabsahan Data. 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Pada penelitian tentang peranan mata pelajaran PPKn dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 Nguling Kabupaten 

Pasuruan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis yang saya gunakan yakni 

deskriptif kualitatif. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan. Peneliti 

memilih SMPN 4 Nguling dikarenakan ada suatu ironi disana sedang terjadi 

meredupnya nasionalisme dan cukup strategis dalam melakukan sebuah 

penelitian. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan.  

Waktu penelitian adalah waktu penelitian ini di laksanakan mulai dari 

penyusunan proposal penelitian, permohonan izin hingga selesai penulisan 

laporan penelitian. Proses penyelesaian penelitian ini dilaksanakan selama 2 

bulan. Di mulai pada bulan Mei 2018 dan selesai pada bulan Juni 2018. 
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3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini merupakan informan yang berkaitan langsung dengan 

penelitian. Subjek penelitian diantaranya : (1) Kepala sekolah SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan, (2) Guru PPKn, (3) Siswa SMPN 4 Nguling.  

3.4. Prosedur Penelitian  

 Penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya peningkatan atau 

penumbuhan nasionalisme di SMPN 4 Nguling Kab. Pasuruan. Dengan demikian, 

untuk mencapai tujuan tersebut di gunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan 

dan taylor dalam Meleong (2010), menyatakan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Margono (2010), 

mengemukakan penelitian kualitatif lebih menekankan  segi proses dari pada 

hasil. Data yang di peroleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak di tuangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melaikan tetap dalam bentuk kualitatif 

yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka dan frekuensi. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif artinya metode yang dilakukan dengan maksud 

memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, (Sugiono,2009). 

Meski demikian, kerja penelitian mestilah merancang langkah-langkah 

kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian 

kualitatif yaitu: 

3.4.1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti 

mendeskripsikan apa  yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru 

mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. 
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3.4.2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang 

diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 

3.4.3 Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara 

mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang 

dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu 

pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. 

Secara spesifik, ketiga tahap di atas dapat djabarkan dalam tujuh langkah 

penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan 

fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, 

pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. 

Langkah pertama: mengidentifikasi masalah.  

Langkah kedua: pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering 

disebut fokus penelitian.  

Langkah ketiga: penetapan fokus penelitian.  

Langkah keempat: pengumpulan data.  

Langkah kelima: pengolahan dan pemaknaan data.  

Langkah keenam: pemunculan teori.  

Langkah ketujuh: pelaporan hasil penelitian.  

3.5. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah human instrument yakni 

alat penelitian menggunakan peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan 

data yang telah ditemukan melalui wawancara dan alat bantu yang digunakan 

https://link.safelinkconverter.com/?id=aHR0cDovL21lbWJ1bWlrYW4tcGVuZGlkaWthbi5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxNC8wOS9wZW5lbGl0aWFuLXNlYmFnYWkta2VnaWF0YW4taWxtaWFoLmh0bWw=&c=0&user=66324
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dalam proses wawancara adalah handycam sebagai alat perekam gambar, 

pedoman wawancara dan kamera untuk dokumentasi. 

3.6. Data dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh 

dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas 

mengenai fokus penelitian yang diteliti, yaitu peranan mata pelajaran PPKn dalam 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 Nguling Kabupaten 

Pasuruan. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap 

data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasikan jenis 

data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang 

sedang diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 

3.6.1. Data Primer 

Kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang diamati 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini diambil 

dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini 

melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, 

mendengarkan dan bertanya kepada Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa SMPN 4 

Nguling. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pada subjek penelitian dicatat 

sebagai data utama ditambah dengan hasil pengamatan dari tindakan subjek 

penelitian di SMPN 4 Nguling Kabupaten Pasuruan.  
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3.6.2  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan. 

3.7. Variabel Penelitian 

Variabel kualitatif dapat di bedakan menjadi variable kualitatif yang tidak 

bisa di kuantifikasikan. Nilai valiabel kualitatif tidak dapat di nyatakan ke dalam 

bentuk angka, tetapi ke dalam bentuk kategori  (yang bersifat exhaustive, artinya 

semua unsur dari variabel itu harus dapat masuk ke dalam satu kategori yang 

mutually exclusive). Jadi, satu unsur variabel hanya bisa dimasukkan ke dalam 

salah satu kategori : kawin dan belum kawin, cerai dan janda atau duda. Nah, di 

mana dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kualitatif yaitu 

nasionalisme dan tidak nasionalisme (mutually exclusive). 

3.8. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang utama adalah dengan cara wawancara 

mendalam yang dibantu dengan pedoman wawancara, serta observasi secara 

langsung. Pengumpulan data yang dilakukan di lapangan yaitu mencari informan 

Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa SMPN 4 Nguling, kemudian mewawancarai 

informan satu persatu secara mendalam menganai interaksi sosial dan 

kepercayaan masyarakat yang dibantu dengan pedoman wawancara yang 

berisikan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan tidak lupa peneliti 

mengambil dokumentasi seperti foto dan merekam suara informan untuk 
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dokumentasi. Pengumpulan informasi yang kurang akan dilakukan ulang sampai 

mendapat kejelasan. 

3.8.1. Observasi  

Metode observasi yaitu “cara pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang 

diteliti”. 

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara 

langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan. 

3.8.2. Wawancara 

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan 

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung 

dari seseorang atau informan. Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, maka pedoman wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

diwawancarai. Dengan wawancara ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. 

Hasil wawancara banyak bergantung pada pewawancara. 

Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan mata 

pelajaran PPKn dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme pada siswa SMPN 4 

Nguling Kabupaten Pasuruan dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Data ini diperoleh dari kepala sekolah, guru PPKn, siswa SMPN 4 Nguling 

Kabupaten Pasuruan. 
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3.8.3. Dokumentasi  

“Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan 

rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, 

dan lain sebagainya”.Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan 

data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

3.9. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data pada penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. 

Pada saat melaksanakaan wawancara analisis terhadap jawaban dari informan 

yang diwawancarai, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari 

informan yang kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan/ mengajukan 

pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang lebih jelas dan mendalam dan 

dianggap kredibel. 

Berdasarkan teori maka teknik analisa data yang peneliti lakukan adalah 

menganalisa jawaban informan yang kurang untuk memperkuat penelitian, maka 

peneliti mencari jawaban yang benar-benar dapat dipercaya untuk penyusunan 

laporan skripsi. 

3.9.1. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data merupakan pengumpulan semua data secara objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan, yaitu mencatat data 

yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta 

melakukan pencatatan di lapangan. 
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3.9.2. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Cara reduksi data :  

3.9.2.1 Seleksi ketat atas data  

3.9.2.2 Ringkasan atau uraian singkat  

3.9.2.3 Menggolongkan dalam uraian lebih luas 

3.9.3. Penyajian Data  

 Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, 

sehingga memberi kemungkinan dengan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakkan. 

3.9.4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

 Penarikkan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan peneliti secara terus-

menerus selama berada di lapangan. Kemudian kesimpulan dilakukan pada saat 

mengolah dan menganalisis data dengan cara : 

3.9.4.1 Memikirkan ulanng selama penulisan. 

3.9.4.2 Tinjauan ulang catatan dilapangan. Tinjauan kembali dan tukar 

pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesempatan 

intersubyektif. 

3.9.4.3 Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dari 

seperangkat data yang lain.  
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Keempat (pengumpulan data), (reduksi data), (penyajian data), (verifikasi data) 

komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi dan terkait satu 

sama lain. 

3.10. Keabsahan Data  

 Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa 

hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa 

kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi 

hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan 

keabsahan data, yaitu:  

3.10.1 Credibility yakni apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima 

atau dipercaya. Untuk dapat diterima atau dipercaya maka menggunakan 

triangulasi sumber, teknik dan teori. Triangulasi sumber yaitu diperoleh 

melalui beberapa sumber atau informan pada penelitian ini yaitu dari 

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan petugas kesehatan. Triangulasi 

teknik yaitu peneliti melakukan pengecekan dengan wawancara pada 

informan sehingga ditemukan suatu kepastian datanya, pengulangan 

dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung penyusunan laporan. 

Triangulasi teori yaitu melakukan analisis dengan membandingkan teori 

dengan data yang diperoleh. 

3.10.2 Dependability yakni data yang telah didapat telah sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga peneliti dapat melanjutkan dalam proses 

penyusunan laporan dengan pembimbing skripsi. 
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3.10.3 Confirmability yakni data yang didapat di lapangan dikumpulkan dan 

dicantumkan dalam laporan skripsi sesuai dengan fakta di lapangan. 

3.10.4 Transferability yakni hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi 

yang lain jika dalam penelitian lain terdapat kesamaan, sehingga 

mempermudah dan memperluas pembahasan permasalahan. 
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