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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMA Prakarya di Desa Pasirayu Kecamatan 

Sindang Kabupaten Majalengka. Dasar pertimbangan memilih SMA Prakarya 

menjadi lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kabupaten Majalengka sebagai lokasi ini berada, menjadi daerah yang 

memiliki nilai historis yang tinggi yang berkaitan dengan pergerakan 

nasional KH. Abdul Halim di Majalengka yang sekarang menjadi 

pahlawan nasional sehingga menjadi sumber inspiratif bagi para peserta. 

2. SMA Prakarya adalah lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang 

berada dibawah naungan organisasi Persatuan Umat Islam, yang 

didirikan oleh seorang tokoh nasionalis yaitu KH. Abdul Halim, sehingga 

disekolah tersebut memiliki beberapa peninggalan-peninggalan sebagai 

bukti perjuangan KH. Abdul dalam pergerakan nasional di Majalengka 

yang dijadikan sebagai sumber belajar sejarah bagi peserta didik. 

3. Potensi pengembangan materi ke PUI an sudah diterapkan dalam muatan 

lokal di sekolah. 

 

2. Subjek Penelitian 

Menurut Guba (1958: hlm. 201), subjek penelitian berupa peristiwa, 

manusia dan situasi yang diobservasi oleh responden yang dapat 

diwawancara. Subjek penelitian hanyalah sumber data yang dapat 

memberikan informasi atau data yang ditarik dan dikembangkan secara 

purposif, yang bergulir hingga mencapai titik jenuh dimana informasi telah 

dikumpulkan secara tuntas. Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi 

subjek penelitian adalah guru dan dan siswa kelas XI IPS dalam pembelajaran 

muatan lokal ke PUI an. Pada penelitian ini yang diamati sebagai sumber 
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manusia, peristiwa, dan situasi. Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah semua orang yang terlibat dalam penelitian ini yang terdiri dari guru, 

siswa, dan peneliti. Peristiwa yang dimaksud adalah semua kejadian yang 

diamati selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. 

Sedangkan yang dimaksud dengan situasi adalah latar atau gambaran yang 

menyangkut keadaan ketika berlangsung pengamatan terhadap 

pengembangan pembelajaran oleh guru atau peneliti.  

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk memperoleh berbagai macam 

data yang berkaitan dengan pembelajaran muatan lokal ke PUI an sebagai 

upaya menanamkan kesadaran sejarah peserta didik. Data tersebut akan 

diperoleh dari semua perkataan, tindakan, situasi dan peristiwa yang dapat 

diperoleh oleh peneliti selama kegiatan pembelajaran muatan lokal ke PUI an 

di SMA Prakarya. Sedangkan sumber data tersebut dapat diperoleh dari guru 

dan siswa.  

Berdasarkan jenis data dalam penelitian ini, maka sumber data penelitian 

yang dapat memberikan akses terhadap data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yakni guru, siswa, dokumen pembelajaran dan sumber bahan 

cetak (kepustakaan) yang meliputi: dokumen jurnal, hasil penelitian 

terdahulu, buku teks, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan pembelajaran 

muatan lokal ke PUI an sebagai upaya menanamkan kesadaran sejarah 

peserta didik.  

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian naturalistik menyusun desain secara terus menerus yang 

disesuaikan dengan realita dilapangan, dan tidak menggunakan desain yang 

telah disusun secara ketat. Hal ini terjadi karena realitas di lapangan tidak 

diramalkan sepenuhnya. Pada penelitian ini, peneliti sebagai perancang dan 

praktisi pengajaran, guru dan teman sejawat dianggap sebagai mitra kerja. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah naturalistik inkuiri, dimana dalam penelitian tersebut 

dilakukan dalam situasi yang wajar dan alamiah atau natural setting, karena 
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kelas yang diteliti merupakan fenomena kajian dalam penelitian ini, hanya 

akan bermakna apabila ditelaah manusianya yaitu guru dan siswa dalam dunia 

kelasnya secara kontekstual (Lincoln dan Guba, 1985, hlm. 189).  

 

C. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menuntut 

peneliti harus terlibat dalam situasi dan fenomena yang terjadi dalam proses 

penelitian baik dengan partisipan atau responden maupun dengan lingkungan 

penelitian. Pendekatan kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Istilah 

naturalistik inquiry (inkuiri naturalistik), karena ciri yang menonjol dari 

penelitian ini adalah cara pengamatan datanya dilakukan dalam setting 

alamiah artinya tanpa memanipulasi subjek yang diteliti. Creswell (1998: 

hlm, 15) mengemukakan bahwa:  

Penelitian kualitatif naturalistik merupakan proses penelitian pemahaman 

berdasarkan tradisi penelitian metodologi yang beda dengan yang lain 

dan jelas yang menguraikan secara detail problema sosial atau manusia 

itu sendiri. Peneliti membangun sebuah gambaran kompleks, 

menganalisis kata-kata, melaporkan detil pandangan-pandangan para 

pemberi informasi dan melakukan studi dalam setting yang alami.  

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses 

penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian yang 

menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran 

kompleks yang bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan 

pandangan-pandangan para informan secera rinci dan melakukan penelitian 

dalam situasi alamiah.  

Moleong (2007: hlm, 44) penelitian kualitatif itu berakar pada latar 

alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, 

bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi 
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studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 

keabsahan data, rancangan penelitiannya berifat sementara, dan hasil 

penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek 

penelitian. 

Lincoln dan Guba (1985: hal, 187-190) mengemukakan alasan 

penggunaan metode naturalistik berdasarkan pertimbangan bahwa ciri utama 

dari studi naturalistik adalah: pertama, realitas manusia tidak dapat 

dipisahkan dari konteks latar natural; kedua, penggunaan pengetahuan 

tersembunyi (tacit knowledge); ketiga, hasil penelitian yang dinegosiasikan 

dan interpretasi peneliti dan subjek penelitian; keempat, penafsiran atas data 

bersifat ideolografis atau berlaku khusus, bukan bersifat nomotetis atau 

mencari generalisasi; dan kelima, temuan penelitian bersifat tentatif. 

Penelitian kualitiatif naturalistik memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakan dengan jenis penelitian lain. beberapa karakteristik tersebut 

menurut Bogdan dan Biklen (1990: hlm 33-36) adalah 

1. Penelitian kualitatif memiliki setting (latar) alamiah sebagai sumber data 

langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

3. Peneliti kualitatif lebih memberikan perhatian pada proses daripada hasil 

4. Peneliti kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif 

5. “Makna” merupakan perhatian utama bagi pendekatan kualitatif.  

Berdasarkan karakteristik di atas, menyiratkan bahwa sangat berperannya 

seorang peneliti dalam implementasinya, data yang dikumpulkan cenderung 

dalam bentuk kata-kata, lebih menekankan proses dari pada hasil, analisis 

bersifat induktif dengan mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati, 

serta mengungkapkan makna sebagai hal yang sangat esensial.  

Tujuan penelitian naturalistik adalah untuk mengetahui aktualitas, realitas 

sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak 

dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan 

penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Para peneliti naturalistik 

meyakini bahwa untuk memahami gejala sosial yang paling tepat adalah 
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apabila mereka mampu memperoleh fakta pendukung yang sumbernya 

berasal dari persepsi dan ungkapan dari para pelaku itu sendiri. 

Dalam penelitian ini, karakteristik naturalistik tampak dari tujuan 

penelitian yang ingin memperolah gambaran mengenai pembelajaran muatan 

lokal ke PUI an dalam menanamkan kesadaran sejarah kepada peserta didik 

di SMA Prakarya, bukan untuk mengujikan suatu teori dengan beberapa 

variabel melalui sebuah kuesioner.  Peneliti mengadakan penelitian langsung 

terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini maka peneliti mengikuti proses 

pembelajaran dikelas seperti, cara guru mengajar dikelas, respon peserta 

didik, materi yang diajarkan, cara guru menilai siswa dan ekspresi subjek. 

Peneliti tidak melakukan rekayasa apapun terhadap siswa, guru, dan kelas 

dibiarkan berjalan apa adanya. Selain itu karakteristik, naturalistik juga 

terdapat pada proses penelitian di mana peneliti berusaha untuk 

mengungkapkan suatu relaitas kegiatan pembelajaran berupa data deskriptif 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait dengan 

aktivitas peserta didik dan aktivitas guru dalam mengajar.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian naturalistik peneliti seyogyanya memanfaatkan dirinya 

sebagai peneliti sendiri. Menurut Lincoln dan Guba (1985: hlm, 39), peneliti 

berperan sebagai human instrument yang secara penuh mengadaptasikan diri 

ke dalam situasi yang dimasukinya sehingga penelitian lebih objektif, karena 

instrumen non manusia lebih sulit digunakan secara luwes untuk menangkap 

realitas dan interaksi yang akan dimasuki dan makna dibalik interaksi 

tersebut. Dalam hal ini peneliti dituntut lebih fleksibel dalam megumpulkan 

data. Seperti yang dkemukakan oleh Sugiyono (2011: hal, 222), bahwa 

peneliti kualitatif sebagai “Human Instrument” yang berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan serta temuannya.  
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Lincoln dan Guba (1985: hlm, 199) menyatakan bahwa “...the human-as-

instrument  is  inclined  toward  methods  that  are  extensions  of normal 

human activities: looking, listening, speaking, reading, and the like”. Dari 

pernyataan ini semakin jelas bahwa keunggulan manusia sebagai instrumen 

dalam penelitian  naturalistik  karena  alat  ini  dapat  melihat,  mendengar,  

membaca, merasa, dan sebagainya yang biasa dilakukan manusia umumnya. 

Moleong (2007: hlm. 169) menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa 

manusia dijadikan sebagai instrumen dikarenakan: 

1. Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan 

terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. 

2. Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat 

menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data 

3. Manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan 

kreativitasnya dan memandang dunia sebagai suatu keutuhan, jadi 

sebagai konteks yang berkesinambungan di mana mereka 

memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang 

riil, benar dan mempunyai arti. 

4. Manusia sebagai instrumen mendasarkan diri atas perluasan 

pengetahuan 

5. Manusia sebagai instrumen ialah memproses data secepatnya setelah 

diperolehnya, menyusunnya, mengubah arah inkuri atas dasar 

penemuannya.  

6. Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan lainnya, yaitu 

kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh 

responden. 

Pada penelitian ini, peneliti berada pada posisi pengamat dan pengumpul 

data. Lincoln dan Guba (1985:193) mengemukakan sejumlah alasan mengapa 

manusia sebagai alat pengumpul data, yaitu: 

1. Responsivenes; Manusia dapat merasakan dan memberikan 

tanggapan terhadap petunjuk-petunjuk baik perorangan maupun 

lingkungan. 
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2. Holistic emphasi; Holistik dalam lingkungan sekeliling, akan 

memerlukan  manusia  sebagai  instrumen  yang  mampu  

menangkap gejala lingkungan alamiah  yang menyeluruh. 

3. Adaptability; Daya  guna  manusia  untuk  menyesuaikan  diri  

sangat tinggi sehingga dapat  mengumpulkan informasi mengenai 

banyak aspek pada berbagai tingkatan secara simultan. 

4. Knowledge   base   expansion;   Berkemampuan   menjalankan   

fungsi secara  simultan  dalam  ranch  pengetahuan  proposisional  

dan dalam pengetahuan yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman. 

5. Processual immediacy; Kemampuan manusia sebagai instrumen 

untuk memproses data segera setelah terkumpul, dan dapat segera 

mengembangkannya 

6. Opportunities to explore typical or idiosyncratic response; 

Mempunyai kemampuan untuk menyelidiki jawaban-jawaban 

sumber data dan informasi sampai pada  tingkat pemahaman yang 

lebih tinggi. 

7. Opportunities for clarification and summarization; Mempunyai 

kemampuan  yang  unik  dalam  menyimpulkan  data  serta  meminta 

perbaikan dan penjelasaan secara langsung dari sumber informasi. 

Data dikumpulkan melalui pengamatan dengan menggunakan lembaran 

observasi dan wawancara terhadap keadaan sebelumnya, sehingga data yang 

dimiliki bersifat alami (natural). Peneliti bertindak sebagai pengumpulan 

data, maka data yang dimilikinya bersifat data kualitatif kemudian nantinya 

diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta 

(participation observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan 

dokumentasi (Sugiyono, 2011: hlm, 309). Beberapa teknik yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data/informasi utama dalam 

penelitian naturalistik inkuiri, dengan mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar (Sugiyono, 2011: hlm, 145). Dalam hal ini penelitian di SMA 

Prakarya, melakukan observasi partisipasi pasif karena lebih bersifat 

sebagai pengamat. Pada kegiatan, penelitian dilakukan secara langsung 

dimana peneliti datang ke tempat kegiatan proses pembelajaran dikelas 

yang diamati (guru dan siswa), tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut. Observasi ini dilakukan secara terbuka agar guru 

memberikan informasi secara bebas tentang proses pembelajaran yang 

dilaksanakannya, mengenai muatan lokal ke PUI-an. Observasi akan 

dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh 

guru muatan lokal ke PUI an di antaranya: 

1. Mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan di 

kelas melalui dari membuka pelajaran, menyampaikan materi 

pembelajaran serta mengkahiri pembelajaran untuk melihat 

bagaiman implementasi pembelajaran muatan lokal ke PUI an 

dalam menanamkan kesadaran sejarah pada diri pesera didik. dalam 

hal ini observasi tertuju kepada guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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2. Kegiatan belajar siswa di luar kelas dengan pola tingkah laku siswa 

di kelas terutama di lingkungan sekolah dalam hubungan siswa 

dengan siswa, denga guru dan personil launnya di lingkungan 

sekolah. 

3. Interaksi antara guru dengan siswa berkenaan antara guru dengan 

siswa terutama berkenaan dengan upaya menanamkan kesadaran 

sejarah peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai 

warga PUI di SMA Prakarya.  

Menurut Patton (Nasution, 2003: hlm 59) menyatakan bahwa manfaat 

dari observasi adalah sebagai berikut: 

a. Dengan berada dilapangan, peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh), 

b. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi 

tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumya.  

c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang 

lain, khusunya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena 

telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkapkan 

dalam wawancara, 

d. Peneliti daat menemukan hal-hal yang tidak akkan terungkapkan 

oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin 

ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga,  

e. Peneliti dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden, 

sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif,  

f. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-

kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan secara langsung berhadapan dengan responden untuk mendapatkan 

informasi yang jelas. Menurut Lincoln dan Guba (1985: hlm,165) 

wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan. Adapun tujuan 

tersebut adalah untuk mendapatkan informasi perorangan, kejadian, 

kegiatan, perasaan, motivasi, kepedualian, disamping dapat mengalami 

dunia pikiran perasaan responden, merekonstruksi pengalaman masa lalu 

dan masa depan serta masa yang akan datang.  

Pewawancara dalam hal ini peneliti sebagai human instrument 

membuat draf pertanyaann-pertanyaan, baik berupa wawancara terstruktur 

yang menginginkan jawaban repsonden sesuai dengan data data yang 

diperlukan dalam penelitian, maupun wawancara semi terstruktur, dimana 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tidak mengarah kepada hal-hal 

yang sensitif terwawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah 

menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 

Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen peneliti juga 

membawa alat pengumpul data seperti tape recorder dan kamera yang 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan 

nara sumber yakni guru mata pelajaran ke PUI an dan siswa kelas XI IPS 

di SMA Prakarya. Wawancara dengan guru dilakukan berjalan secara 

alamiah apa adanya, dalam arti tidak ada kekakuan dalam prosesnya, 

dibuat setenang mungkin serta tidak memberikan kesan mendikte atau 

menunjukkan seorang yang lebih serba tahu. Hal ini dilakukan agar 

informasi yang diberikan oleh responden adalah benar tanpa adanya 

rekayasa dan manipulasi data.   

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data penelitian dengan 

melakukan tanya jawab dengan guru berkenaan dengan pembelajaran 

muatan lokal ke PUI an yang mencakup: kurikulum muatan lokal (silabus 
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dan rpp), metode pembelajaran yang digunakan guru, media yang 

digunakan serta pola evaluasinya sehingga semua unsur tersebut dapat 

informasinya lebih lanjut dalam menjelaskan tentang pembelajaran sejarah 

muatan lokal ke PUI an yang berlangsung di SMA Prakarya. Sedangkan 

wawancara kepada siswa untuk melihat bagaiman persepsi siswa mengenai 

mata pelajaran muatan lokal ke PUI-an sehingga akan menumbuhkan 

kesadaran sejarah pada peserta didik. Penggunaan wawancara dalam 

mengungkap data-data yang diperlukan, menurut Lincoln dan Guba (1985: 

hlm, 288) maksud mengadakan wawancara adalah:  

Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah 

dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai 

pengecekan anggotan. 

 

Adapun yang peneliti wawancara dalam penelitian ini adalah guru 

mata pelajaran ke PUI an dan siswa kelas XI di SMA Prakarya. Dengan 

jumlah responden tang tidak ditentukan jumlahnya, melainkan peneliti 

terus menerus melakukan wawancara sepanjang menemukan hal-hal yang 

baru yang dianggap bermakna dan esensial oleh peneliti.  

3. Dokumentasi  

Data verbal merupakan data yang diperoleh melalui percakapan atau 

tanya jawab yang ditulis dan direkam dengan persetujuan responden itu 

sendiri. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari 

sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara 

(Nasution, 1988: hlm, 85). Lincoln dan Guba (1985: hlm, 276-n277) 

mengatakan bahwa dokumentasi dan catatan digunakan sebagai 

pengumpulan data didasarkan pada beberapa hal yakni; 

 



 

Santi Susanti Ahyar, 2015 
PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL KE PUI AN “PERSATUAN UMAT ISLAM” SEBAGAI UPAYA 
MENANAMKAN KESADARAN SEJARAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

66 

1. Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena 

mudah diperoleh dan relativ lebih mudah.  

2. Merupakan sumber informasi yang baik dalam pengertian 

merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang 

tanpa melalui perubahan didalamnya. 

3. Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi yang kaya. 

4. Keduanya merupakan sumber resmi yang tidak dapat disangkal, 

yang menggambarkan kenyataan formal. 

5. Tidak seperti pada sumber manusia, baik dokumen maupun 

catatan non kreatif, tidak memberikan reaksi dan respon atau 

pelakuan peneliti.  

 

Penelitian ini dilakukan mengenai bagaiamana kemampuan guru 

pembelajaran muatan lokal ke PUI an, dan informasi-informasi yang 

berguna terhadap impelementasinya sejarah lokal ke PUI an disekolah. 

Dalam penelitian ini tentunya peneliti sangat berkepentingan dengan 

dokumen, misalnya: 

a. Dokumen kurikulum : silabus dan RPP  ke PUI-an 

b. Dokumen Sekolah  : Profil sekolah, biodata guru dan profil  

  Sekolah, Buku-Buku teks pelajaran yang 

  digunakan di SMA Prakarya 

 

Gambar. 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan lanjutan dari pengumpulan data, peneliti 

memberikan penafsiran terhadap keseluruhan temuan hasil penelitian yang 

didasarkan pada kerangka teoritik yang menyangkut dengan pembelajaran 

Teknik Pengumpulan 
Data 

Observasi Wawancara Dokumentasi 
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muatan lokal ke PUI an sebagai sejarah lokal. Penafsiran bertujuan untuk 

mendapatkan sebuah gambaran permasalahan dalam penelitian, yang 

kemudian adanya pemahaman dari hasil analisis dengan berbagai penjelasan 

secara deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualiatatif 

menurut Milles dan Huberman (1992: hlm, 16-17), bahwa dalam aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Selanjutnya 

pelaksanaan analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan secara terus 

menerus dimulai dengan tahap pengumpulan data sampai dengan penelitian 

ini berakhir. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi, lebih lanjut penulis menguraikannya sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data 

Adapun data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka 

perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama penelitian, maka jumlah 

data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu peru 

dilakukan reduksi data. Mereduksi berarti proses pemilihan, pemusatan, 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi terhadap data “kasar” yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan analisis data yang 

bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, dan 

mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final. Data yang 

diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Kemudian 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Dilihat dari permasalah penelitian, maka data-data yang 

diperlukan adalah yang berhubungan dengan desain rencan pembelajaran, 

implementasi pembelajaran dan hasil-hasil kesadaran sejarah melalui materi 

muatan lokal ke PUI-an.  
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Proses reduksi dalam penlitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian 

berlangsung  di SMA Prakarya, yang sifatnya masih mentah ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dipahami. Kedua, peneliti mendeskripsikan hasil 

dokumentasi berupa foto-foto proses pembelajaran ke PUI an ke dalam uraian 

atau kata-kata sesuai apa adanya di lapangan. Ketiga, peneliti membuat 

kalimat dalam bentuk deskripsi dan membuang data yang dianggap tidak 

perlu. Kemudian, peneliti memfokuskan tiga jenis data dokumentasi, 

observasi, dan wawancara pada tiga kategori berdasarkan tujuan penelitian 

antara lain:  

a. Desain rencana pembelajaran sejarah materi Ke PUI an sebagai upaya 

menanamkan kesadaran sejarah? 

b. Tahapan-tahapan implementasi pembelajaran sejarah ke PUI-an sebagai 

upaya menanamkan kesadaran sejarah sebagai karakteristik umat islam di 

SMA Prakarya? 

c. Hasil-hasil kesadaran sejarah melalui materi ke PUI-an dalam 

pembelajaran muatan lokal di SMA Prakarya? 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, yang merupakan rangkaian 

kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu 

menyajikan permasalahan dengan fleksibel, tidak “kering” dan kaya data. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dirancang guna 

menghubungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah 
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diraih, sehingga penelitin dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dengan 

demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992: hlm, 18).  

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari makna data yang 

dikumpulkan sejak awal berupa deskripsi hasil temuan yang meliputi tiga 

rumusan maslah yang meliputi bagaimana desain rencana pembelajaran 

muatan lokal, tahapan-tahapan implementasi pembelajaran dan hasil dari 

pembelajaran sejarah dalam peningkatan kesadaran sejarah peserta didik. 

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. 

Adapun pola penyajian data dalam penelitian ini kedalam 3 kategori yang 

terdiri dari: 

a. Desain perencanaan pembelajaran muatan lokal ke PUI an. Dalam tahap 

ini peneliti mendeskripsikan persiapan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran muatan lokal ke PUI an untuk menanmkan kesadaran 

sejarah pada peserta didik di SMA Prakarya. 

b. Tahapan-tahapan implementasi. Dalam tahap ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pertama, dalam tahap 

perencanaan merupakan langkah awal bagi guru dalam mempersiapkan 

pembelajaran muatan lokal ke PUI an. Dengan demikian, tahap 

perencanaan ini akan menentukan keberhasilan tahap pelaksanaan. 

Kedua, tahap pelaksanaan peneliti mendeksripsikan tentang proses 

pembelajaran ke PUI an di dalam kelas. Ketiga, pada tahap evaluasi ini 

peneliti mencoba merinci perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

dilaksanakannya pembelajaran ke PUI an. 

c. Perubahan-perubahan kesadaran sejarah yang timbul melalui ke PUI an 

sebagai muatan lokal di SMA Prakarya. Dalam tahap ini peneliti 

mendeskripsikan kesadaran sejarah yang timbul pada peserta di SMA 

Prakarya.  
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3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurt Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan awal dalam penarikan 

simpulan dan verifikasi dimulai dari penarikan simpulan sementara. 

Penarikan simpulan hasil penelitian diartikan sebagai penguraian hasil 

penelitian melalui teori yang dikembangkan. Dari hasil temuan ini kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan teoritik. (Miles dan Huberman, 1992: hlm 

131). Kemudian simpulan perlu di verifikasi agar data dapat dipertanggung 

jawabkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid  dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.   

Selanjutnya analisis data dilakukan secara bertahap, data diperoleh selama 

proses pembelajaran ke PUI an dikelas melalui observasi dan wawancara 

kemudian dianalisis. Nasution (dalam Sugiyono, 2007: hlm, 245) menyatakan 

“analisis data telah dimulai sejak merumuskan serta menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses 

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Akan tetapi dalam 

kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari pada setelah selesai dalam pengumpulan data. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, kemudian selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah 

hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Maka 

dalam analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, 
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menjabarkannya kemudian melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


