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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini akan membahas tentang Metode Penelitian untuk mengetahui 

jenis dan pendekatan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis 

data  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu:“...memberikan gambaran tentang fenomena tertentu dari 

masyarakat yang diteliti” (Singarimbun, Masri, 1989). Sedangakan Rosenberg 

(1968), memberikan dua pengertian metode deskriptif, yaitu: “(1) 

mendeskripsikan gejala-gelaja yang diteliti, (2) mempelajari hubungan antara 

gejala-gejala yang diteliti”  

Menurut Surachmad (1980:139) metode deskriptif tidak hanya terbatas pada 

pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data itu. 

Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan pebedaan fenomena tertentu. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMAN 2 Batu yang beralamat di 

Jalan Hasanudin Junrejo Batu. Di pilihnya lokasi tersebut dikarenakan penulis 

mempunyai kepentingan dengan masalah ini dalam rangka menempuh mata 

kuliah Magang dan untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi guna meraih gelar 

Sarjana Pendidikan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Waktu untuk penelitian ini dilakukan selama kurang lebih empat minggu. 



24 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Menurut Moleong (2014 : 126) tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari 

tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan / proses lapangan, tahap  analisa  data, 

tahap kesimpulan, dan terakhir tahap pelaporan. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Tahap pra lapangan 

Dalam kegiatan pra lapangan atau persiapan ini ada beberapa tahapan yaitu:  

a) Merumuskan masalah yang ingin dibahas. 

b) Peneliti menentukan tempat untuk penelitan, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMA Negeri 2 Kota Batu. 

c) Penyusunan proposal adalah syarat dalam menyampaikan penelitian kepada 

pihak terkait.  

d) Melakukan pengurusan surat izin penelitian. Surat izin penelitian ini 

berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti bisa melakukan penelitian ditempat 

tersebut. 

2. Tahap pelaksanaan / proses lapangan 

Tahap ini merupakan tahap yang paling lama karena peneliti harus bekerja 

dilapangan dan mencari seluruh data yang meliputi tahap pengumpulan data dan 

tahap penyusunan data. 

3. Tahap  analisa  data. 

Dalam tahap ini peneliti harus menganalisis data yang telah didapatkan 

setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari informan sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis. Dalam tahap ini peneliti  

harus bekerja ekstra dalam memilah data yang akan digunakan dalam 

penelitianya, jika kurang maka peneliti harus kembali ke tempat penelitian guna 

melengkapinya,. 
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4. Tahap kesimpulan 

Tahap kesimpulan merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan tahap 

analisis data. Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan data yang sudah di 

analisis dari informan. 

5. Tahap pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari 

serangkaian dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap pelaporan 

peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis dengan data 

yang didapat dari informan. 

3.4 Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

  Menurut Zuriah (2009:227), data adalah bahan keterangan tentang sumber 

objek penelitian. Sumber data adalah merupakan salah satu yang paling penting 

dalam penelitian, kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, 

maka data yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, 

penulis harus memahami sumber data yang diperoleh dari para informan. 

  Jenis data dalam penelitian ini ada 2, yaitu : 

a. Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang 

dilakukan melalui wawancara dengan informan yang ada di lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan beberapa orang yang menjadi sumber 

data primer. Informan yang dipilih yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, guru agama, petugas tata tertib dan beberapa peserta didik 

kelas sebelas yang ada di SMA Negeri 2 Batu. 
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b. Data Skunder 

  Data sekunder bisa disebut dengan bukan sumber utama atau data yang 

diperoleh peneliti tidak secara langsung. Data ini diperoleh dari penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, bisa diambil dari buku, literatur, 

atau jurnal yang berhubungan atau ada keterkaitan dengan judul penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber yang dapat memberitahukan informasi 

dan data yang dibutuhkan dan ingin diketahui oleh peneliti untuk mempermudah 

penelitiannya. Maka peneliti dalam penelitian ini menetapkan sumber data yang 

digunakan adalah: 

1) Kepala sekolah SMAN 2 Batu,  

2) Wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 

3) Guru agama SMAN 2 Batu,  

4) Petugas tata tertib, dan  

5) Beberapa peserta didik dari kelas XI (sebelas) IPA, IPS, dan Bahasa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan hasil yang diharapkan maka pengumpulan data 

dilakukan terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru 

agama, petugas tata tertib dan beberapa peserta didik kelas sebelas di SMAN 2 

Batu dengan menggunakan teknik Obsevasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

1.) Observasi 

  Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis 

(Arikunto, 2002) 
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2.) Wawancara 

    Pendapat Moleong (2014:186) yang dimaksut dengan wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

    Terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari 

pewawancara disini yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

guru agama, petugas tata tertib dan beberapa peserta didik kelas dari sebelas di 

SMAN 2 Batu. 

3.) Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan cara untuk mendokumentasikan objek penelitian 

serta keseluruhan yang ada pada lokasi penelitian yang bisa dijadikan bahan 

dalam penelitian. Dokumentasi ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang menghimpun dokumen-dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik. 

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pemotretan pada saat kita 

melaksanakan proses wawancara dengan orang yang bisa memberikan informasi 

untuk penelitian kita dan juga pada saat observasi langsung di lokasi penelitian. 

Data yang bisa diperoleh oleh peneliti dilikasi bisa seperti profil sekolah, visi 

sekolah, misi sekolah, sejarah sekolah, tata tertib sekolah dan segala yang 

menyangkut SMAN 2 Batu. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Pada umumnya penelitian akan berhasil dengan baik apabila banyak 

menggunakan instrument. Instrument yang dipakai untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai key instrument. Keberadaan 

peneliti di lokasi penelitian sangat diperlukan karena peneliti harus menciptakan 
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hubungan yang baik dengan subyek penelitian, catatan lapang (Field Note), 

pedoman wawancara dan alat perekam data atau alat dokumentasi (S. Margono, 

1997 dalam Zuriah, 2009:168). Instrument yang digunakan antara lain: 

1. Peneliti sebagai alat utama (Key Instrumen) 

Peneliti sendiri sebagai key instrumen atau peneliti sebagai alat utama 

dalam penelitian yang dilakukan. Keberadaan peneliti di lokasi penelitian sangat 

penting karena peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subyek 

penelitian. 

2. Instrumen Observasi 

 Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam kegiatan observasi ini yang menjadi 

instrumen atau alat yang bisa digunakan salah satunya yaitu catatan lapangan 

(Field Note). Catatan lapangan ini bisa digunakan untuk menuliskan hal-hal yang 

penting ataupun hal-hal yang dibutuhkan peneliti sebagai pengamatan pertamanya 

yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan juga untuk menuliskan apa yang 

dilihat atau didapatkan dilingkungan tempat penelitian yang bisa digunakan 

sebagai sumber data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Instrumen Wawancara 

 Wawancara merupakan sebuah kegiatan percakapan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan pihak terwawancara, peneliti mengajukan pertanyaan, dan 

terwawancara memberikan jawaban yang telah ditanyakan peneliti.  

 Dalam kegiatan wawancara, instrumen atau alat yang digunakan untuk 

membantu proses wawancara yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada pihak 
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terwawancara. Pertanyaan disusun secara terstruktur dan sistematis untuk 

membantu peneliti dalam menanyakan hal-hal yang akan ditayakan pada pihak 

terwawancara. Jika pada saat terjadi wawancara ada pertanyaan baru yang tidak 

tertulis dalam pedoman wawancara, maka peneliti bisa menanyakan secara 

langsung kepada terwawancara. 

4. Instrumen Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan cara untuk mendokumentasikan objek penelitian 

serta keseluruhan yang ada pada lokasi penelitian yang bisa dijadikan bahan 

dalam penelitian. Adapun instrumen atau alat yang dapat membantu peneliti 

dalam proses dokumentasi yaitu handphone, alat perekam suara, kamera digital, 

handycam, dan alat lain yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan 

pendokumentasian pada saat proses wawancara atau mengambil objek disekitar 

lokasi penelitian yang bisa dijadikan bahan penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses di lapangan saat 

peneliti melakukan pengumpulan data. Analisis data memerlukan kerja  keras 

yang harus diimbangi dengan daya pikir tingi dan kreatif serta kemampuan 

intelektual yang tinggi agar mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. 

Menurut Moleong dalam Prastowo (2011:36) ada tiga model analisis data 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu metode perbandingan tetap, 

metode analisis data menurut Spradley dan metode analisis data menurut Miles 

dan Huberman yang mempunyai empat jalur analisis data kualitatif, yaitu: 

1) Pengumpulan data 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitiannya 

secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi. Data hasil 
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wawancara yang dilakukan terhadap informan serta dokumentasi kegiatan yang 

berkaitan dengan judul penelitian.  

2) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3) Penyajian data 

Penelitian melakukan penyajian data yang akan memudahkan untuk 

memahami sekumpulan informasi atau data yang telah diperoleh dari berbagai 

sumber dilapangan dan telah disusun serta sistematis sehingga dapat memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

selanjutnya. 

4) Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama 

berada dilapangan yang kemudian kesimpulan itu digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang 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 

catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari 

data yang harus di uji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan 

validitasnya.   

 


