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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang akan dijabarkan 

secara rinci dalam komponen-komponen yang meliputi lokasi dan subyek 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen 

penelitian, pegujian keabsahan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data.  

A. Lokasi dan Subyek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

melakukan penelitian. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah SMP Negeri 1 

Bantul yang beralamat di Jalan Kartini No. 44 Bantul – Yogyakarta. 

Pertimbangan-pertimbangan peneliti memilih SMP Negeri 1 Bantul sebagai lokasi 

penelitian antara lain: 

a. SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki visi “Insan CERIA 

BERKHARISMATIK (cerdas, beriman, berakhlak mulia, berwawasan 

lingkungan hidup, dan berkarakter Indonesia serta mengedepankan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi)” dan misi (1) Melaksanakan 

pembelajaran Paikem dalam kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler; (2) 

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

seluruh warga sekolah; (3) Mewujudkan sumber daya manusia yang 

berakhlaq mulia melalui kegiatan pembiasaan; (4) Melaksanakan peningkatan 

budi pekerti yang mencerminkan berkarakter Indonesia; (5) Mewujudkan 

perilaku hidup bersih dan sehat serta melestarikan lingkungan hidup; dan (6) 

Mewujudkan sumber daya manusia yang berorientasi pada perkembangan 

ilmu dan tehnologi.          
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b. Salah satu tujuan dari SMP Negeri 1 Bantul dalam bidang pengembangan 

fasilitas pendidikan yaitu mewujudkan Laboratorium IPA, IPS dan bahasa 

yang representatif. 

c. SMP Negeri 1 Bantul merupakan satu-satunya sekolah di DIY yang 

mengembangkan Laboratorium IPS yaitu adanya Laboratorium Pendidikan 

Pancasila (dari tingkat sekolah dasar sampai menengah, hanya SMP Negeri 1 

Bantul yang mengembangkan Laboratorium Pendidikan Pancasila khususnya 

di DIY). 

 

2. Subyek Penelitian 

Subyek atau informan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kepala sekolah SMP Negeri 1 Bantul 

Kepala sekolah merupakan penanggung jawab serta pengambil keputusan 

tentang segala sesuatu terkait dengan sekolah untuk itu salah satu pihak yang akan 

menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantul bernama Ibu Denok, Ibu 

Denok mulai menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bantul sejak 

tahun 2013 sampai sekarang. 

b. Kepala Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul 

Subyek penelitian atau informan yang kedua dalam penelitian ini yaitu 

kepala Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul yaitu Ibu 

Mujinah. Kepala Laboratorium Pendidikan Pancasila berperan sebagai 

penanggung jawab Laboratorium. 

c. Guru PKn di SMP Negeri 1 Bantul 

Subyek penelitian atau informan ketiga dalam penelitian ini yaitu para 

guru PKn di SMP Negeri 1 Bantul yang berjumlah empat orang antara lain Ibu 

Mujinah, Ibu Muningsih, Bapak Agus Setyawan dan Bapak Watana. 

d. Peserta didik SMP Negeri 1 Bantul 

Peserta didik SMP Negeri 1 Bantul yang akan menjadi subyek atau 

informan dalam penelitian ini akan dipilih secara random atau acak dengan 
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menggunakan teknik purposive sampling. Teknik porposive sampling digunakan 

oleh peneliti dengan alasan peneliti menganggap ketika memilih subyek atau 

informan berarti subyek atau informan tersebut dianggap sesuai dengan apa yang 

peneliti ingin ketahui dilihat dari kriteria-kriteria yang telah peneliti tetapkan. 

e. Pihak-pihak yang berkaitan dengan Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP 

Negeri 1 Bantul. 

Pihak lain yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Bapak 

Bambang. Bapak Bambang merupakan mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 

Bantul sebelum Ibu Denok. Bapak Bambang merupakan penggagas dan 

pembentuk dari Laboratorium Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dieksplorasi dan diperdalam dari 

suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, 

kejadian, tempat dan waktu (Satori & Komariyah, 2010: 43). Kemudian Creswell 

(2012: 16) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif yaitu: 

“Qualitative research is best suited to address a research problem in which 

you do  not know the variables and need to explore. The literature might 

yield little information about the phenomenon of study, and you need to 

learn more from participants through exploration.”. 

 

Menurut Creswell penelitian kualitatif paling cocok untuk mengatasi 

masalah penelitian di mana Anda tidak tahu variabel dan perlu untuk 

mengeksplorasi. Literatur mungkin menghasilkan sedikit informasi tentang 

fenomena penelitian, dan Anda perlu belajar lebih banyak dari peserta melalui 

eksplorasi. 

Menurut Bungin (2001: 60) secara esensial terdapat beberapa kesulitan 

dalam membuat desain penelitian kualitatif, hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain: Pertama, desain penelitian kualitatif merupakan penelitian 

sendiri; Kedua, masalah dan tujuan penelitian kualitatif amat beragam dan 
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kasuistik sehingga sulit membuat kesamaan desain penelitian yang bersifat umum; 

dan Ketiga, ilmu sosial membunyai ragam varian yang bermacam-macam 

sehingga memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda pula terhadap metode 

penelitian kuantitatif.  

Alasan peneliti menggunakan desain kualitatif dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Laboratorium 

Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan Civic Competences peserta 

didik membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan 

kontekstual. 

2. Keterkaitan antara permasalahan yang peneliti kaji dengan data primer dari 

subjek penelitian sifatnya tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. 

3. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Laboratorium Pendidikan 

Pancasila dalam mengembangkan Civic Competences peserta didik dapat 

terekspos secara lengkap dan detail jika menggunakan desain kualitatif. 

Peneliti berusaha mengkaji fenomena yang terjadi agar menghasilkan sebuah 

teori atau pemikiran baru dalam bidang ini. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian deskriptif menurut Nasution (2003: 24) merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif menurut Nazir (2012: 

34) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini karena didasari oleh hal-hal berikut: 
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1. Berangkat dari adanya fenomena yang ada yaitu tentang adanya Laboratorium 

Pendidikan Pancasila yang didirikan di tingkat persekolahan peneliti ingin 

memberikan deskripsi secara holistik tentang Laboratorium Pendidikan 

Pancasila yang ada di SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

2. Dengan deskripsi holistik Laboratorium Pendidikan Pancasila akan terekspos 

secara mendalam dan menyeluruh hingga akhirnya temuan penelitiannya 

dapat diperoleh semaksimal mugkin. 

 

D. Definisi Konsepsional 

1. Laboratorium Pendidikan Pancasila 

Laboratorium Pendidikan Pancasila merupakan salah satu bentuk sumber 

belajar non reading mata pelajaran PKn yang ada di SMP Negeri 1 Bantul yang 

dapat digunakan untuk melatih peserta didik dalam mengembangkan 

pengetahuan, ketrampilan dan juga sikap dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

praktik, percobaan, penelitian, dan demonstrasi terkait dengan materi-materi PKn.  

2. Civic Competences 

Civic competences atau kompetensi kewarganegaraan merupakan 

serangkaian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Civic competences 

atau kompetensi kewarganegaraan terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan. Civic competences atau kompetensi kewarganegaraan 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. 

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan 

seperangkat pengetahuan kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

Dalam penelitian ini civic knowledge yang harus dimiliki oleh peserta didik antara 

lain berkaitan dengan: 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan 

pemerintahan?; 2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?; 3) Bagaimana 

pemerintahan yang dibentuk oleh Konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, 

nilai-nilai, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?; 4) Bagaimana hubungan antara 
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Indonesia dengan negara-negara lain di dunia?; dan yang terakhir 5) Apa peran 

warga negara dalam demokrasi Indonesia?. 

b. Civic skills atau kecakapan kewarganegaraan. 

Civic skills atau kecakapan kewarganegaraan merupakan seperangkat 

kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik yang meliputi kecakapan 

intelektual (intellectual skills) dan kecakapan berpartisipasi (participation skills). 

Kecakapan intelektual meliputi: 1) identifying and describing yaitu 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan; 2) explaining and analyzing yaitu 

memaparkan atau menjelasakan dan menganalisis; dan 3) )  evaluating, taking 

and defending positions on public issues yaitu mengevaluasi dan menempatkan 

posisi dalam isu-isu publik. Sedangkan kecakapan berpartisipasi terdiri dari; 1) 

interacting yaitu interaksi; 2) monitoring yaitu mengawasi; dan 3) influencing 

yaitu mempengaruhi. 

c. Civic disposition atau watak kewarganegaraan 

Civic disposition atau watak kewarganegaraan merupakan watak yang 

harus dimiliki oleh peserta didik. Beberapa karakter atau watak yang diteliti dalam 

penelitian ini di batasi pada beberapa karakter seperti religius, jujur, kritis, 

toleransi, tanggung jawab, dan juga disiplin. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

oleh karena itu instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Hal ini seperti 

yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1986) dalam Sugiyono (2012: 306): 

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see 

that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, 

but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human 

instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an 

instrument can be constructed that is grounded in the data that the human 

instrument has product”. 
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Menurut Lincoln dan Guba instrumen pilihan dalam penelitian naturalistik 

adalah peneliti. Peneliti dapat melihat bentuk-bentuk lain dari instrumentasi yang 

dapat digunakan pada tahap selanjutnya dari penyelidikan, tetapi manusia adalah 

andalan awal dan berkelanjutan. Tetapi jika instrumen manusia telah digunakan 

secara luas dalam tahap awal penyelidikan, sehingga instrumen dapat dibangun 

yang didasarkan pada data bahwa instrumen manusia memiliki produk.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Creswell (2010: 261) bahwa dalam 

penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai researcher as key instrument 

(instrumen kunci). Peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data dengan 

menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan studi dokumentasi. 

Instrumen dalam penelitian ini dibuat, dimodifikasi dan disesuaikan dengan 

keadaan lapangan oleh peneliti dengan merujuk kepada teori yang sudah ada. 

Berdasarkan pernyataan Lincoln & Guba serta Cresswell penelitian 

naturalistik atau kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membentuk 

suatu teori baru berdasarkan fenomena baru yang ada di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen atau alat yang digunakan 

dalam mengumpulkan data. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan dengan 

melakukan pengamatan dan berbaur langsung dengan hal yang diteliti. Ketika 

terjun ke lapangan peneliti membawa pedoman wawancara dan observasi dengan 

tujuan ketika melakukan penelitian di lapangan akan terfokus dan data yang 

diperlukan dapat tersaring dengan maksimal. 

 

F. Pengujian Keabsahan Data 

1. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara koheren (Creswell, 2011: 287). Pendapat lain dari Wiliam 

Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2012: 372) menyatakan bahwa triangulation is 

qualitative cross – validation, it assesses the sufficiency of the data according to 
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the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures. 

Maksudnya triangulasi adalah cross kualitatif - validasi, itu menilai kecukupan 

data sesuai dengan konvergensi beberapa sumber data atau prosedur pengumpulan 

data beberapa 

Trianggulasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber merupakan 

pengujian  validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2012: 373). Berikut ini bagan 

mengenai triangulasi sumber dalam penelitian yang akan saya lakukan: 

 

Bagan 3.1 Triangulasi sumber 

 

Pengecekan validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu 

peneliti melakukan wawancara ke beberapa subyek atau informan seperi kepala 

sekolah SMP Negeri 1 Bantul, Kepala Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP 

Negeri 1 Bantul. Guru PKn SMP Negeri 1 Bantul, Peserta didik SMP Negeri 1 

Bantul dan pihak-pihak lain yang terkait.  kemudian dari hasil wawancara ini 

ketika diperoleh kekonsistenan data maka di anggap valid. 

Triangulasi yang kedua yaitu triangulasi teknik yang digunakan untuk 

menguji validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012: 373). Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner. Triangulasi teknik dalam penelitian ini meliputi: 
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Bagan 3.2 Triangulasi Teknik  

Untuk mengecek validitas data penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

tentang Laboratorium Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan civic 

competences dengan menggunakan triangulasi teknik peneliti melakukan 

kecocokan data dengan menggabungkan antara teknik wawancara, observasi dan 

studi dokumententasi ke subyek atau informan seperti Kepala sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul, Kepala Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 

Bantul, Guru PKn SMP Negeri 1 Bantul, peserta didik SMP Negeri 1 Bantul dan 

pihak lain yang terkait. Jika data antara ketiga metode pengumpulan tersebut sama 

maka data dianggap valid. 

Teknik triangulasi yang ketiga adalah triangulasi waktu. Triangulasi 

waktu mempunyai pengertian adanya data yang tetap dan konsisten dalam waktu 

yang berlainan. Triangulasi waktu dalam penelitian ini diperoleh ketika peneliti 

melakukan observasi, wawancaca dan studi dokumentasi dengan subyek atau 

informan yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda, ketika data yang 

peneliti peroleh sama maka data dikatakan valid. 

2. Member check 

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari member check yaitu mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Apa bila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut valid sehingga semakin kredibel, tetapi apabila sebaliknya maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data (Sugiyono, 2012: 376).  

Wawancara 

Observasi 

Studi dokumentasi  

Kepala 

Sekolah 
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Member check dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir 

atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan informan atau subyek 

penelitian untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema 

tersebut sudah akurat. Proses member check dalam penelitian ini diperoleh dari 

teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketika data yang diperoleh 

dari ketiga teknik tersebut di cros check dan hasilnya sama maka data yang 

diperoleh valid. 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

sangat penting. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Teknik pengumpulan data 

 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses 

peneliti dalam melihat situasi penelitian. Creswell (2012: 213) mendefinsikan 

observasi sebagai: “Observation is the process of gathering open-ended, firsthand 

Teknik Pengumpulan 

Data yang Digunakan 

dalam Penelitian ini 
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Wawancara 

Studi 

Dokumentasi 
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information by observing people and places at a research site”. Teknik ini sangat 

relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi 

interaksi pembelajaran, tingkah laku anak dan interaksi anak dan kelompoknya. 

Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Penelitian yang 

menggunakan teknik observasi atau pengamatan menurut Harsya W Bachtiar 

(1986) dalam Bungin (2001:96) memerlukan alat bantu karena pengamatan yang 

dilakukan oleh manusia pada hakikatnya sangat terbatas, alat bantu yang 

diperlukan meliputi alat pemotret, teropong lensa jauh atau keker, kamera dan 

juga alat perekam suara.  

Hal-hal yang akan peneliti observasi dalam penelitian ini adalah segala 

aktivitas yang ada di Laboratorium Pendidikan Pancasila, baik itu yang dilakukan 

oleh peserta didik atau pun guru. Hal yang diobservasi dalam penelitian ini antara 

lain kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di Laboratorium Pendidikan 

Pancasila kemudian juga mengamati peserta didik di luar Laboratorium 

Pendidikan Pancasila atau ketika tidak terjadi proses belajar mengajar. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Wawancara atau interview didefinisikan oleh 

Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2012: 318) “interviewing provide the 

researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant 

interpret a situation or phenomenon that can be gained through observation 

alon”. Maksudnya adalah dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Sedangkan tujuan melakukan wawancara dalam penelitian adalah mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-

pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi atau 

pengamatan (Bungin, 2001:100). 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tak berstruktur (unstructured 

interview). Menurut Sugiyono (2012: 320) wawancara tak berstruktur merupakan 

wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepala sekolah SMP 1 

Negeri 1 Bantul, Kepala Laboatorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri  1 

Bantul, Guru PKn SMP Negeri 1 Bantul, Piserta didik SMP Negeri 1 Bantul dan 

juga Bapak Bambang Edy S selaku perintis dan penggagas dari Laboratorium 

Pendidikan Pancasila. Data wawancara yang dibutuhkan berupa semua hal yang 

berhubungan dengan Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul 

terkait sejarah berdirinya, penggunaannya atau pemanfaatannya, kegiatan atau 

program kerja, sarana dan prasarana atau fasilitasnya kemudian kaitan antara 

laboratorium pendidikan pancasila tersebut dalam mengembangkan civic 

competences peserta didik di SMP Negeri 1 Bantul –Yogyakarta. 

c. Studi Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2008: 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / 

menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada 

diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ in most tradition of qualitative 

research, the phrase personal document is used broadly lo refer to any first 

person narrative produce by an individual which describes his or her own 

actions, experience, and beliefs”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian 

sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi frase yang digunakan 

secara luas mengacu pada setiap orang pertama narasi dihasilkan oleh seorang 

individu yang menggambarkan tindakannya sendiri, pengalaman, dan keyakinan. 

Hal tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Creswell (2012: 233) 

“Documents consist of public and private records that qualitative researchers 

obtain about a site or participants in a study, and they can include newspapers, 
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minutes of meetings, personal journals, and letters.” Maksudnya dokumen terdiri 

dari catatan publik dan swasta bahwa para peneliti kualitatif memperoleh tentang 

situs atau peserta dalam studi, dan mereka dapat mencakup koran, risalah rapat, 

jurnal pribadi, dan surat.  

Pernyataan Bodgan dan Creswell yang telah ditulis di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap alat pengumpulan 

data yang berupa wawancara dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dapat 

bersumber dari koran, jurnal, dan surat. Kemudian studi dokumentasi dalam 

penelitian ini akan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa buku teks, 

makalah, jurnal, dan juga dokumen yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Bantul yang 

berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan penelitian.   

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam sebuah penelitian merupakan langkah yang 

sangat penting. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman akan dijelaskan 

seperti di bawah ini, yaitu: 

1. Data Collection (pengumpulan data) 

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup 

valid untuk digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebenarnya 

terjadi pada saat sebelum penelitian berlangsung, saat penelitian berlangsung dan 

setelah penelitian berlangsung. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013: 333) 

menyatakan: 

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika 

mungkin, teori yang grounded. 

 

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan tahap pra-penelitian. 

Dalam pra-penelitian tersebut peneliti bertemu dengan kepala sekolah SMPN 1 
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Bantul, ibu Denok dan ibu Muji, guru PKn sekaligus ketua Laboratorium 

Pendidikan Pancasila di SMPN 1 Bantul. Peneliti melakukan ijin penelitian 

sekaligus melakukan wawancara tak berstruktur secara singkat mengenai 

Laboratorium Pendidikan Pancasila. 

Dalam tahap pra-penelitian tersebut peneliti memiliki data mengenai 

Laboratorium Pendidikan Pancasila, meskipun sifat data mentah tersebut hanya 

sedikit. Dalam tahap penelitian yang sedang berlangsung nanti peneliti akan 

mencari lebih dalam data-data tentang Laboratorium Pendidikan Pancasila. Proses 

pengumpulan data tersebut akan peneliti lakukan dengan proses observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. 

 

 

2. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan tahap analisis data setelah kita melakukan 

pengumpulan data atau data collections. Reduksi data merupakan proses berfikir 

sensitif dan memerlukan kecerdasan dan keleluasaan serta kedalaman wawasan 

yang tinggi bagi peneliti, hal ini dikarenakan dalam melakukan proses reduksi, 

data yang kita kumpulkan atau yang kita hasilkan pastilah sangat banyak, untuk 

itu peneliti harus memilah dan memilih data mana yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang diteliti atau data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari proses wawancara, 

observasi dan studi dokumenter kemudian akan peneliti saring dengan 

menggunakan teknik triangulasi dan member check. Mana data-data yang layak 

atau data yang valid atau sesui dan tidak dalam penelitian ini.  

3. Data Display (penyajian data) 

Data display atau penyajian data merupakan tahap analisis data setelah 

kita melakukan reduksi data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “the most 
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frequent form of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative tex” (Sugiyono, 2013: 339). 

Penyajian data dalam penelitian ini akan membahas tentang 

Laboratorium Pendidikan Pancasila dalam mengembangkan civic knowledge 

peserta didik. Penyajian ini akan dilakukan secara deskripsi untuk memperjelas 

dan agar lebih detail atau holistik. 

4. Conclusions: Drawing/verifying (Kesimpulan)  

Langkah terakhir dalam analisis data model Miles and Huberman adalah 

conclisions atau kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 

2013: 343). 

Oleh karena itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif sifatnya mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, atau dapat berupa 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.  

Setelah berbagai tahap dilalui maka hasil akhir dari penelitian tentang 

Laboratorium Pendidikan Pancasila adalah kesimpulan. Kesimpulan yang 

diperoleh mungkin saja berbeda atau mungkin saja sesuai dengan apa yang telah 

dirumuskan sebelumnya oleh peneliti. 

 

 


