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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kulaitatif. Sugiyono 

(2015:15) jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpusat pada filosofi 

postpositivisme yang dimana peneliti sebagai alat utama untuk meneliti sebuah 

kejadian, untuk mendapatkan hasil data yanag maksimal menggunakan teknik 

penelitian yang bersifat kualitatif. 

Berdasrkan teori di atas penulis dapat menyimpilkan bahwa penelitian 

kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif ialah penelitian yang 

meneliti tentang suatu pokok permasalahan yang terjadi di suatu lingkungan 

dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan tersebut. 

B. Waktu jangka waktu dan Lokasi Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 1 Malang merupakan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. 

Lokasinya berada di Jl. Tugu Utara No. 1, Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

Sekolah ini merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang memiliki 

kurikulum terbaik serta tenaga pendidik teruji dan memiliki pengetahuan yang 

luas tentu saja menjadi yang terdepan dalam melakukan tugas pengajarannya. 
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2. Waktu Penelitian 

Sugiyono (2014:25) mengatakan waktu penelitian kualitatif harus lama 

karena penelitian kualitatif sangat mendalam untuk mendapat hasil data yang 

maksimal. 

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian skripsi ini dilaksanakan selama 1 

minggu mulai dari tanggal 12 maret 2018 sampai dengan 17 maret 2018. 

C. Prosedur Penelitian 

Nurul Zuriah (2009:96-97) mengatakan bahwa dalam prosedur penelitian 

kualitatif , peneliti tidak harus merangkum rencana penelitian, hanya saja penulis 

perlu mempersiapkan tema dan pokok permasalahan dalam penelitian . Peneliti  

tinggal di loksasi penelitian untuk waktu yang lama dan melakukan wawancara 

mendalam kepada subjek.. 

Berkaitan dengan hal diatas, tema dan masalah pokok penelitian yang 

diangkat oleh peneliti ialah tentang penggunaan media internet dalam 

pemebelajaran PPKn,  dan subjek yang diteliti ialah Kepala sekolah, siswa, dan 

guru mata pelajaran PPKn. 

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:222) instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 

Peneliti sebagai kunci dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data 

di lapangan. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian pada skripsi ini, 

ada tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

kualitatif yaitu : 

a. Menurut Ulfatin (2015:188) Wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

oleh kedua pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dan 

subjek atau informan  sebagai terwawancara (interviwee).  

Menurut Bungin (2010:108) wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan. 

b. Menurut Ulfatin (2015:192) pengamatan atau observasi (observation) yang 

dilakukan ialah untuk menegtahui peristiwa, kejadian, dan perilaku yang 

diamati secara langsung. 

c. Menurut Sukmadinata (2007:221) dokumen merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.  

Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut peneliti menggunakannya 

untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang penggunaan media internet 

yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 Malang. 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini untuk mendapatkan data 

yang sangat jelas dan akurat. Menurut Meleong (2014:248) menganalisa data 
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adalah usaha untuk mendapatkan data yang maksimal denagn cara pemilahan 

data secara akurat agar data yang disampaikan kepada orang lain ialah benar. 

Penelitian ini menggunakan  model analisa data mengikuti yang diambil dari 

Miles (1992:30) mengatakan bahwa yang harus diperhatikan oleh peneliti untuk 

menganalisa data ialah dilakukan secara langsung dan bertahap sampai 

mendapatkan data dengan bukti yang kuat. Tahapan yang harus diperhatikan 

dalam analisa data: 

1. Reduksi  

Pencatatan harus jelas dan benar-benar teliti. Data yang direduksi harus 

disusun secar sistematis dan mengambil hal-hal yang diperlukan. 

2. Penyajian  

Untuk melakukan Penyajian, peneliti dapat menguraikan dalam bentuk 

bagan, seperti diuraikan dalam bentuk sesama jenisnya. 

3.  Penyimpulan data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan apabila sudah menghasilkan bukti-

bukti yang kuat yang bisa mendukung kesimpulan tersebut, dan jika buktinya 

kurang akurat maka peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data 

yang kredibel. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2015:363) Teknik keabsahan data merupakan suatu 

ketetapan pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Pemerikasaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 



26 

1. Dependebelitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian.

2. Konfirmobilitas berarti menguji hasil penelitian, yang kemudian dikaitkan

dengan proses yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian perlu dilakukan uji keabsahan data melalui beberapa tahap yang 

berfungsi untuk memilah-milah data sehingga data yang disimpulkan merupakan 

data yang valid. 




