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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

BAB III ini membahas tentang metode penelitian untuk mendeskripsikan jenis dan 

pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:15) metode penelitian kualitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data persifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Zuriah (2009:47) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, 

atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari hubungan dan menguji 

hipotesis. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 



 

 
30 

 

Penelitian ini bertempat di SMP PGRI Mojosari .Pemilihan lokasi ini karena mudah 

dijangkau dan memenuhi semua unsur yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.Waktu 

penelitian dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal, permohonan izin hingga 

penyelesaian laporan skripsi. Proses penyelesaian memerlukan waktu sekitar 1-4 bulan 

dimulai pada bulan November 2018 dan selesai pada bulan maret 2019. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek dalam penelitian disebut dengan istilah 

informan, yaitu orang yang memberi informasi terkait dengan data yang diinginkan peneliti 

atau penelitian yang sedang dilaksanakannya. 

1.3.1 Teknik pemilihan subjek 

Penelitian ini menggunakan prosedur pemilihan subjek secara Purposive 

Sampling.Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri – ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan 

dengan kriteria – kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang 

dapat diamati.Data kualitatif itu bisa berupa uraian terperinci, kutipan langsung dan 

dokumentasi kasus.Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 

dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1996:2).Data merupakan hasil yang didapatkan dari 
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informan penelitian.Peneliti harus memahami data dan sumber data yang benar agar sesuai 

dengan tujuan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat serta jika 

memungkinkan beberapa orang yang memiliki pemahaman politik yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan.Dalam 

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut. 

1. Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dilapangan dari informan. 

A.  Informan 

Informan adalah sumber data berupa orang.Informan dipilih dari beberapa 

orang yang benar – benar dapat dipercaya dan berkaitan dengan sample.Dalam 

penelitian ini sember data primer ini adalah guru `PKn dan siswa. 

2. Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung, seperti dokumen, 

jurnal, naskah ilmiah yang relevan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1) Observasi 
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Observasi dilakukan kepada masyarakat setempat untuk mendapat informasi terkait 

dengan penelitian.Observasi dilakukan pada tahap awal penelitian dengan terjun langsung 

ke lapangan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung yaitu fakta di 

lapangan mengenai suatu peristiwa, mendengar dan melihat yang dilakukan di SMP PGRI 

Mojosari. 

2) Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada siswa dan guru Pkn di SMP PGRI 

MOJOSARI yang tentunya dapat dipercaya dan terlebih tertarik dan mengetahui peristiwa-

peristiwa yang berkaitan tanggung sosial siswa di sekolah. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi berfungsi untuk mengabadikan kegiatan subjek penelitian dan 

lingkungan tempat penelitian selama penelitian berlangsung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian, analisis data penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting. 

Peneliti ini berpangkal dari empat kegiatan antara lain: 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berupa 

data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan 

lapangan.Peneliti melihat catatan perilaku penggaran sosial di sekolah oleh siswa. 

2) Reduksi Data 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal – hal pokok dan memfokuskan pada 

hal yang dicari berdasarkan perilaku pelanggaran sosial dan relevan dengan topik 

penelitian.Setelah data terkumpul peneliti merangkum data kemudian melakukan seleksi 

yang ketat melalu ringkasan atau uraian singkat kemudian menggolongkan dalam satu pola 

yang lebih luas. 

3) Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajian yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah  

4) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang 

utuh. Sesuai dengan tujuan yang ingin di capai dari latar belakang, maka analisi data 

penarikan kesimpulan ini di dasarkan pada reduksi data dan sajian data yang diangkat dalam 

penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan terus menerus selama penelitian agar 

mendapatkan data akurat. 

 Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara menyeleksi 

data,menyusun secara berulang serta meninjau ulang  data  yang diperoleh.  

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam pandangan Lincon dan Guba (1981:28) menyatakan bahwa dasar kepercayaan 

yang berbeda mengarah tuntutan pengatahuan (knowledge) dan kriteria yang berbeda. 

Alwasilah ( dalam Bachri :54) menyatakan kebenaran atau validitas terdiri dari tiga hal yakni 

(1) deskriptif (2) interprestasi (3) teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan 



 

 
34 

 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan dalam pelaksanaannya didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. 

 Dalam keabsahan data ini ini peneliti menggunakan teknik triangulasi menurut 

sugiyono (2015:274) dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda misalnya untuk mengecek data bisa melalui observasi, wawancara 

dokumentasi. Jika teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti akan meakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar dan lengkap. 

 


