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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pengertian umum dari metode penelitian adalah tujuan untuk 

memperoleh suatu data dengan menggunakan cara ilmiah untuk suatu 

kegunaan atau kebutuhan tertentu. Dalam suatu metode penelitian ada 

beberapa yang harus diperhatikan yaitu, tujuan, data,  kegunaan tertentu dan 

tujuan. (1)  sistematis, rasional, empiris, merupakan suatu kegiatan penelitian 

yang didasarkan dengan penggunaan cara-cara yang ilmiah. Sistematis sendiri 

merupakan penggunaan langkah-langkah tertentu dalam suatu proses 

penelitian dan bersifat logis. Empiris adalah penggunaan cara atau langkah-

langkah untuk mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan alat 

indra manusia sehingga orang lain juga biasa menggunakan cara atau 

langkah-langkah tersebut. Rasional dapat diartikan sebagai suatu kegitan 

dalam penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal dan bisa 

dijangkau nalar manusia. Data empiris (treamati) merupakan data yang  

diperoleh atau dihasilkan dalam penelitian tersebut dan data tersebut memiliki 

kriteria yang valid. Data yang valid merupakan hasil data yang telah 

diperoleh peneliti pada suatu penelitian  dan telah diuji keabsahan atau 

kebenaran dari data tersebut (Sugiyono, 2015:3).  

Penggunaan teori-teori pada penelitian ini diambil dari buku literatur 

yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini, dan peneliti 
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menggunakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang sesuai dengan 

obyek yang dipilih peneliti.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research), defenisi penelitian kualitatif 

menurut Kirk dan Miller adalah suatu kebiasaan tertentu yang secara 

mendasar bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam perihalnya pada suatu ilmu pengamatan sosial. Sumber data 

peda penelitian ini berupa literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan judul skripsi.   

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan 

prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara 

kuantitatif lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode 

penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah. 

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang 

digunakan untuk meneliti kondisi kondidsi obyek yang masi bersifat alamiah, 

(lawannya  eksperimen) instrumen inti dari penelitian ini adalah, analisa data 

yang dihasilkan memiliki sifat induktif atau kualitatif, sumber data yang 

diambil atau dihasilkan secara positif dan snowball serta hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 20015:13). 
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B. Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 3. 1: Sekolah tempat penelitian 

Sumber: Dokumen peneliti 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu 

penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan 

penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian 

maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi 

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kecamatan Nubatukan, 

Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan penelitian ini 

bertempat di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Sawasta yang ada di 

wilayah tersebut. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena 

peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui 

kondisi perkembangan pendidikan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.    
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C.   Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap suatu 

fenomena sosial ataupun alam, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur 

dalam penelitian dinamakan instrument penelitian, instrumen penelitian 

merupakan suatu sarana atau alat yang digunakan peneliti dalam suatu 

penelitian (Sugiyono, 2016:102). Dalam penelitian kualitatif peneliti 

merupakan instrumen atau alat pengumpulan data utama karena peneliti 

adalah manusia yang dapat berhubunagn langsusng dengan responden atau 

objek yang akan diteliti, oleh sebab itu peneliti memiliki peran penting dalam 

suatu penelitian (Sugiyono, 2016:222). Berdasarkan pemahaman di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya 

dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen 

adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah masalahnya dipelajari jelas maka 

dapat dikembangkan suatu intrumen. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa lembar pedoman observasi dan lembar pedoman 

wawancara yang dibuat sendiri oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan, tujuan penggunaan isterumen agar peneliti memperoleh data yang 

akurat. 

D.   Data  dan Sumber Data  

Sumber data merupakan asal dari mana data tersebut diperoleh, data 

yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari responden oleh peneliti 

disebut sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh peneliti dari 
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sumber yang sudah ada disebut sebagai sumber data sekunder (Sugiyono, 

2015:305). 

1.  Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Guru mata pelajaran PPKn 

b) Siswa kelas XI IPS 

2.  Data sekunder penelitian ini dipeoleh bukan secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu: sumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

E.   Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut 

(Sugiyono, 2016: 308): 

1. Observasi (pengamatan)  

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan 

panca indera lainnya. Melalui pengamatan langsung, peneliti mengamati 

kegiatan sehari-hari sumber yang sedang diteliti atau sumber data dari 

penelitian dengan mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

Observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi 

partisipatf, yaitu peneliti terlibat langsung, sambil melakukan 

pengamatan peneliti juga ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh 

objek penelitian. 
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Pada metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

dari situasi dan kondisi dari objek yang diteliti secara umum, peneliti 

tidak hanya mengamati obyek yang dipelajari saja tetapi juga mencatat 

hal-hal yang terdapat pada obyek pada terebut, selain itu peggunaan 

metode observasi atau pengamatan langsung ini sangat sesuai bagi 

peneliti. 

2. Wawancara (interview) 

Proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan dengan bertatap 

muka langsung antar orang yang diwawancarai atau responden dan 

pewawancara dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara untuk tujuan penelitian disebut sebagai metode wawancara 

yang umum dipakai dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode 

wawancara mengadakan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung 

dengan membawa panduan wawancara sebagai pedoman pertanyaan 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari data 

terkait analisis evaluasi dalam pembelajaran PPKn berbasis projeck 

citizenship di MA Swasta Nurul Salam Lewoleba. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumentasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data 

tertulis seperti dokumen-dokumen sekolah misalnya, visi dan misi 
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sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, 

keadaan sarana dan prasarana sekolah dan standar penilaian sekolah. 

F.   Teknik Analisis Data 

Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif tidak 

disusun dalam bagian-bagian klasifikasi melainkan kumpulan berupa kata 

atau kalimat-kalimat yang dijelaska secara spesifik dan bukan rangkaian 

angka. 

Menurut Miles dan Huberman (1992), kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara 

bersamaan karena merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang 

membangun wawasan umum yang disebut analisis (Sugiyono, 2015:337). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup pengumpulan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, serta 

verifikasi atau penerikan kesimpulan. Dari hasil analisis data yang kemudian 

dapat ditarik kesimpulan, berikut adalah teknik analisis data yang digunakan 

peneliti: 

1. Pengumpulan data 

Penliti mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan 

observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi 
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pengumpulan data yang dipandang tepat bagi peneliti serta focus pada 

proses pengumpulana data. 

2. Reduksi data 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang ada 

dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama kegitan pengumpulan data masih 

berlangsung. Dalam proses pengumpulan data terjadi tahapan reduksi 

yaitu, membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, dan menulis memo, dengan demikian reduksi 

data penelitian ini difokuskan sejak peneliti memasuki tempat penelitian. 

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan rangkaian kumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanyan  penarikan kesimpulan dan tindakan. 

Setelah data direduksi, selanjutnya penyajian data yang diperoleh peneliti 

dari berbagai jaringan kerja, jenis, serta ketekaitan kegiatan atau table. 

4. Menarik kesimpulan 

Kegiatan analisis yang terakir adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang 

penganalisis kualitatif akan mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang pada awal 

mulanya belum jelas akan menjadi lebih jelas. Kesimpulan-kesimpulan 
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akir akan muncul bergantung sesuai besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapang, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian 

ulang yang digunakan, kecakapan peneliti ketika dilapangan. Dengan 

demikian penarikan kesimpulan oleh peneliti diharapkan dapat menjawab 

rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.  

G.   Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan tujuan apakah penelitian 

tersebut dilakuakan sekaligus menguji keabsahan data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiono (2016 : 270) pengujian keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi: uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reabilitas), dan comfirmability (obyektivitas). Uji 

kredibilitas atau keabsahan data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian, berdiskusi dengan orang yang paham, serta analisi kasus negatif.  

Dalam pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan pengujian 

keabsahan data triangulasi yaitu dengan memperpanjang pengamatan, 

melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang perna ditemui maupun 

yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan harapannya dapat 

meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas dari data yang telah diperoleh 

sebelumnya.  

 Pengujian keabsahan data triangulasi sendiri terdiri dari beberapa 

macam yaitu, triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini mengunakan teknik 

triangulasi sumber data yaitu peneliti melakukan wawacara langsung 
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terhadap kepala sekolah MA Swasta Nur Salam Lewoleba, guru 

matapelajaran PPKn dan siswa-siswi kelas XI IPS serta obeservasi atau 

pengamatan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh guru matapelajaran 

PPKn, kemudian membandingkan data dan informasi yang suda ada agar 

memperoleh data yang sesungguhnya.  

H.   Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra-lapangan 

pada tahapan ini, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus 

peneliti siapkan sebagai proses penelitian di lapangan. Taahapan-tahapan 

terseebut meliputi: 

a. Membuat rancangan penelitian 

Membuat suatu rancangan penelitian kualitatif harus berisi latar 

belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, kajian 

kepustakaan, pemilihan lapangan atau tempat penelitian, penentuan 

jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan rancangan 

pengumpulan data, rancangan analisis data, serta rancangan 

pengecekan keabsahan data. 

b. Memilih lokasi tempat penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, 

maka dipilih lokasi penelitian sesuai dengan sumber data, dengan 

mengasumsikan dalam penelitian kualitatif jumlah informan yang 

tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks, dengan alasan-alasan 

pemilihan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak 

yang berhubungan langsung dengan lapangan. 
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c. Mengurus surat izin penelitian 

Mengurus perijinan merupakan hal yang sangat diperlukan  

untuk kelancaran kegiatan penelitian, maka ijin dari birokrasi yang 

bersangkutan biasanya sangat dibutuhkan karena hal tersebut akan 

mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang 

tidak dikenal atau diketahui. Dengan adanya perijinan yang 

dikeluarkan maka akan mengurangi ketertutupan lapangan atas 

kehadiran kita sebagai peneliti. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

Maksud dan tujuan menjajki lapangan adalah berusaha mengenal 

lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam, maksud dan tujuan lainnya 

adalah agar peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta 

menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan alat atau 

instrument utama sebagai pengumpul data, peneliti harus turun 

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Tahapan Penelitian Lapangan 

Pada tahap penelitian ketika di lapangan, ada beberapa hal yang 

harus peneliti lakukan yaitu :  

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Sebelum memasuki lapangan hendaknya ada hal yang harus 

diingat dan diketahui oleh peneliti yaitu, peneliti harus bersikap netral 
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di tengah anggota masyarakat. Peneliti tidak diharapkan  mengubah 

situasi yang terjadi pada latar penelitian, untuk itu sebaiknya peneliti 

aktif bekerja mengumpulkan data. 

b. Jumlah waktu penelitian 

Saat memasuki lapangan peneliti mengatur jangka waktu yang 

dibutukan saat penelitian, serta penggunaan waktu-waktu tertentu 

ketika peneliti di lapangan agar tidak mengganggu kegitan atau 

aktivitas yang sudah terjadwal. 

c. Peneliti memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan, peneliti harus mampu bersosialisasi 

dengan masyarakat dilingkungan tempat penelitian, menjalin 

hubungan yang baik dengan seluruh anggota masyarakat yang ada di 

lingkungan tempat penelitian, serta menjaga perilaku dan kesopanan 

selama di lapangan. 

 

 


