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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 

pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai 

Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT secara 

mendalam dan komprensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam 

perubahan Implementasi Nilai-Niai Demokrasi dalam Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong Ruteng NTT. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan 

dengan berbagai metode ilmiah, (Moleong, 2007: 6 ).  

B. Tempat dan Lokasi  Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di MAN Langke Rembong Ruteng  di 

daerah Kabupaten Manggarai Timur Ruteng tepatnya di Desa Cuncalawar, 

Kecamatan Cuncalawar Kabupaten Manggarai Timur. Alasan saya memilih 
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sekolah MAN Langke Rembong Ruteng NTT sebagai subjek penelitian 

karena di MAN Langke Rembong Ruteng tersebut kurang memahami cara 

melaksanakan atau Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga peneliti rasa perlu 

adanya upaya peneyelesaian terhadap kondisi tersebut. 

C. Data Dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorang atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti 

dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa 

interview dan observasi.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum 

diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. 

Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain 

literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, 

artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, 

waktu, penunjuk teknis, dan lain -lain yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang diteliti. 
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2. Sumber Data  

Sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain (Moleng, 2007: 112). 

Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Responden 

Responden merupakan tanggapan, jawaban, balasan, atau orang 

yang diminta memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat, 

keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu 

ketika menulis angket, atau lisan ketika menjawab wawancara dari 

Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan Siswa. 

b. Dokumentasi  

Hadari Nawawi (2005: 133) menyatakan bahwa studi 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip. Penelitian ini, dokumentasi 

diperoleh pihak sekolah yang bersangkutan dan implementasi nilai-

nilai demokrasi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data, tanpa mengetaui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian 
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kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupah kata-kata 

tertulis, tanya jawab, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam 

penelitian  adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individu (Sukmadinata, 2009: 216). Wawancara dapat diartikan sebagai 

cara yang dapat digunakan untuk mendapat informasi dari informan 

dengan bertanya secara langsung. Wawancara dilakukan untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2011: 231). Wawancara 

dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang relevan 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti di sekolah MAN 

Langke Rembong Ruteng NTT. Wawancara dilakukan terhadap Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, dan siswa siswi MAN Langke 

Rembong Ruteng NTT. 

Wawancara diartikan sebagai proses tanya jawab lisan, yang mana 

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, dimana dua orang 

yang hadap-hadapan tersebut dapat melihat muka dan dapat mendengarkan 

suara dan telinga sendiri secara langsung. Wawancara dilakukan dengan 

informan atau dengan subyek untuk mendapat informasi terkait 

permasalahan yang diteliti yang dapat memecahkan permasalahan yang di 
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alami. Dalam menjaga kredibilitas maka penelitian menyiapkan 

perekaman audio yang berfungsi untuk merekam hasil dari wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah disusun 

untuk mengetauhi bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN Langke 

Rembong Ruteng NTT 

2. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematika atas fenomena-fenomena yang akan diteliti, dapat juga 

diartikan dengan pengumpulan data melalui pemusatan perhatian secara 

langsung terhadap subjek dengan menggunakan indra yang dimiliki. 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2009: 220). 

Observasi dilakukan terhadap persepsi yang digunakan sekolah 

terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi daalam pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Observasi langsung melalui pengamatan 

dengan subjek penelitian, yang mana penelitian yang akan diteliti adalah 

Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan siswa-siswi MAN Langke Rembong 

Ruteng NTT. Obsevasi berupa pengamatan bagaimana implementasi nilai-

nilai demokrasi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di MAN Langke Rembong  Ruteng NTT, hasil dari 

penelitian akan dicatat menjadi data untuk menjawab masalah yang ada 
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dalam penelitian yang diteliti ini.  Observasi ini menggunakan instrumen 

agar lebih terstuktur. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Penelitian ini mengabadikan suatu yang khas dan khusus dengan cara 

mengambil foto yang bisa dijadikan data (Suharsimi Arikunto, 2002: 206). 

E. Instrumen Peneliti  

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti untuk 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

terkumpul. Margono (2007: 155) menyatakan bahwa pada umumnya 

penelitian akan berhasil dengan baik apabila banyak menggunakan instrumen, 

sebab data yang diperlukan menjawab pertanyaan penelitian  (masalah 

peneliti) dan menguji hepotesis melaluhi instrumen. Berdasarkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini 

menggunakan panduan wawancara, panduan interview, dan panduan 

observasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton (dikutip Moleong, 2007: 201), analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori 

uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya 

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah menemukan teori data. Teknik analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti 

yang dikemukakan oleh Burhan Bugin (2010: 70) yaitu: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

mengunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya 

direduksi yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan sehingga nantinya muda dilakukan penarikan 

kesimpulan. Jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari 

kembali data yang diperlukan di lapangan.  

3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan 

informasi yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan 

pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini.  


