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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang: (1) Jenis dan pendekatan penelitian, (2) Tempat 

dan waktu peneltian, (3) Prosedur penelitian, (4) Subjek penelitian, (5) Instrumen 

data, (6) Sumber data (7) Teknik pengumpulan data, (8) Teknik analisis data, (9) 

Pemeriksaan keabsahan data. 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitan kualitiatif adalah penelitan yang sering di gunakan untuk 

menganalisis sehingga dapat menghasilkan data, data yang diperoleh sesuai  dengan 

kondisi dilapangan.  

Penelitian ini bersifat kualitatif, Moleong (2014:6) mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi 

nyata tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya: obyek meneliti terkait 

perilaku persepsi, motivasi serta tindakan lainnya oleh subyek yang diteliti. Jadi, 

peneliti tidak hanya meneliti terkait dengan tindakannya saja akan tetapi sacara 

holistic dapat menganalisis bentuk kata-kata serta bahasanya pada konteks khusus.  
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1. Jenis penelitian. 

Jenis penilitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang dapat memberikan sumber data yang dihasilakan berupa: tulisan, 

kata, gambar, yang bukan angka-angka. 

2. Pendekatan Penelitian. 

Menurut Bagdan dan Taylor (dalam Zuriah, 2009; 92) mengatakan bahwa 

penelitian ini lebih mendekatkan pada analisis kejadian yang berupa fakta 

sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.   

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah 01 Malang. Alasannya  

karena  diMTs Muhammadiyah 01 Malang peneliti akan mendapatkan data 

yang inginfan dan mampu meberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua minggu yang di mulai dari 

tanggal 10 sampai tanggal  24 dari mulai tahap pembuatan proposal sampai 

dengan ACC proposal. 
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C. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan keputusan yang dibuat (Meleong, 2011:126) tahap-tahap 

penelitian kualitatif terdiri dari: 

1. Tahap pra lapangan 

Tahap pra lapangan atau persiapan ini terdapat beberapa tahapan yaitu:  

a. Masalah yang dibahas dapat dirumuskan.  

b. Melakukan pengurusan surat izin. 

c. Peneliti harus menentukan tempat penelitian. 

d. Melakukukan penyusunan proposal adalah syarat menyapaikan apa yang 

harus diteliti ditempat terkait. 

2. Tahap pelaksanaan/proses lapangan penelitian 

Tahap pelaksanaan adalah yang di laksanakan dilapangan untuk memperoleh 

data dan hasil penelitian. 

3. Tahap analisis data. 

Tahap ini ketika data yang dikumpulkan dan diperoleh dari respon atau 

informasi yang sesusai dengan feonomena atau rumusan maslah yang 

diangkat. 

4. Tahan kesimpulan  

Setelah dari beberapa tahap yang di bahas sebelumnya maka tahap ini akan 

Tarik kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan penulis. 
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5. Tahap pelaporan  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari beberapa tahap sebelumnya, dalam 

tahap ini peneliti menyusun laporan secara sistematis sesuai data yang 

diperoleh dari hasil respond dan informasi selama melakukan penelitian. 

 

D. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif yang peneliti gunakan tidak menggunakan sampel dan 

populasi selain subek penelitian untuk menjadi responden dan informan. Subjek 

penelitian yang akan memberikan informan adalah: 

1. Guru  PPKn Kelas VIII 

2. Siswa 

3. Kepala sekolah dan pengurus Perpustakaan. 

 

E. Instrumen Data 

Penelitian kualitatif, untuk mengumpulakan data peneliti sendiri atau dibantu 

oleh orang lain. 

Menurut Zuriah (2009:199) mengemukakan bahwa pada bagian instrumen 

penelitian ini  merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data, oleh 

karenanya kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. 

Peneliti merupakan instrumen utama yang berperan aktif dalam membuat 

rencana pada penelitian, dimana selama proses dan pelaksanaan penelitian akan 

menjadi faktor penentu dari hasil akhir. 
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F. Sumber Data 

Peneliti memerlukan beberapa sumber data yaitu: (1) Kepala Sekolah (2) 

Pengurus Perpus (3) Guru PPKn (4) Siswa Kelas VIII. 

1. Data primer  

Data primer merupakan opini subyek secara sendiri dan berkelompok. Data 

primer dihasilkan langsung dari hasil observasi, wawncara dengan kepala 

sekolah, pengurus perpus, guru PPKn, dan siswa mampu meberikan 

informamasi di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan dan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan 

dan diperoleh melalui perentara dalam berupa buku panduan, arsip, 

catatan bukti, dan yang dipublikasikan maupun tidak. Peneli  

membutuhkan data secara langsung dengan langsung terjung ke tempat 

penilian. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumnetasi. 

1. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu kegiatan berjalan 

berupa data yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan buku teks PPKn dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MTs 
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Muhammadiyah 01 Malang, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan 

buku teks pada mata pelajaran PPKn di MTs Muhammadiya 01 Malang. Bagaimana 

solusi dari habatan pemanfaatan buku teks PPKN dalam meningkatkan hasil Belajar 

Siswa di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian deskriptif melalui tatap muka, hal yang dilakukan berupa tanya 

jawab secara lisan. Dalam melakukan wawancara peneliti harus menyusun atau 

menyiapkan beberapa instrument terlebih dahulu atau berupa pertanyaan untuk 

diajukan kepada responden, pertanyaan tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan 

penelitian seperti menanyakan tentang: mengenai bagaimanakah pemanfaatan buku 

teks dalam proses pembelajaran PPKn di MTs Muhammadiyah 01 Malang, Apa saja 

hambatan-hambatan dari pemanfaatan buku teks pada mata pelajaran PPKn di MTs 

Muhammadiya 01 Malang, dan bagaimanakah solusi dari hambatan pemanfaatan 

buku PPKn untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MTs Muhammadiyah 01 

Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan yang berupa analisis objek 

penelitian yang dibutuhkan, data tersebut berupa dokumen-dokumen tulis, 

gambar, ataupun elektronik. Data yang diperoleh dan observasi. Data yang 

dimaksudkan adalah mengenai profil MTs Muhammadiyah 01 Malang, visi dan 

misi MTs Muhammdiyah 01 Malang, struktur organisasi dari MTs 



35 
 

Muhammadiyah 01 Malang, tata tertib MTs Muhammadiyah 01 Malang, dan 

mengumpulkan data atau foto tentang proses pembelajaran pemanfaatan buku 

teks PPKn dalam kelas VIII di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif, yang diutamakan dalam analisis data yaitu pada proses 

yang ada dilapangan jadi data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi nyata. 

Dalam melakukan analisis memang dibutuhkan kreatifitas yang tinggi, dan 

memerlukan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan penelitian.  

1. Pengumpulan data 

Penulis mengumpulkan data sesuai dari hasil observasi melalui wawancara 

terhadap obyek, mendokumentasi kegiatan sesuai kejadian dilapangan.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan pengelompokkan atau penggolongan data, data 

diambil hanya yang diperlukan saja atau yang pokok sehingga dapat ditarik dan 

diverifikasi sama halnya dalam mereduksi data terakit penelitian di MTs 

Muhammadiyah 01 Malang 

3. Penyajian data 

Peneliti melakukan penyajian data untuk memahami dari berbagai sumber 

dilapangan dan telah disusun serta sistematis sehingga dapat meberiakan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

berdasarkan di MTs Muhammadiyah 01 Malang.  
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4. Kesimpulan 

Kesimpulan ini dilakukanoleh peneliti secara terus-menerus selama ada 

dilapangan yang kemudian kesimpulan itu digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang dilakukan pada saat mengelola dan menganalisis data dari hasil 

penelitian. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti 

berdasrkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang 

pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang 

timbul dari data yang harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokanya yang 

merupakan validitasnya. 

 

I. Pemeriksaan Keabsahan Data 

1. Validitas Data 

Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data 

yang dapat diatrik kesimpulan dari berbagai sumber kemudian digabungkan dan 

dibandingkan sehingga dapat diperoleh hasil data penelitian. Menurut Maleong 

(2005:330) menyatakan bahwa triangulasi merupakan tekhnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain dari luar keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut.  

Terdapat dua macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian, antara 

lain:  
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a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data dan pengujian 

data dari berbagai sumber dengan teknik tertentu. 

b. Triangulasi teknik

Triangulasi tekhnik merupakan pengumpula ndan pengujian data dengan

menggunakan berbagai macam tekhnik dari berbagai sumber tertentu sehingga 

mendapatkan data. Maka dari itu dari perbandingan data yang didapatkan dapat 

ditarik kesimpulannya agar dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya 




