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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

peneliti gunakan untuk membahas tentang masalah penelitian. Adapun 

cakupan dalam bab ini yaitu Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat 

Penelitian, Prosedur Penelitian, Pengumpulan Data dan Teknik Analisis 

Data. 

  

3.1  Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana 

menurut Sugiyono (2010. hlm: 9) mendefinisikan bahwa: 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatis, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

 

     Demikian pula menurut Moleong (2005, hlm. 8) bahwa penelitian 

kualitatif adalah : 

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode 

kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan 

sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat 

deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi 

dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 

keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil 

penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan 

subjek penelitian. 

 

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mewujudkan kelas 

sebagai Laboratorium demokrasi beserta hambatannya secara natural 

dilakukan oleh subjek yang terlibat di dalamnya khususnya guru dan peserta 
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didik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena 

pendekatan ini saat dilakukan penelitian berhubungan erat antara peneliti 

dengan subjek penelitian dengan melihat, merasakan langsung perilaku dan 

subjek yang dapat diamati. 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode deskriptif. Danial dan Wasriah (2009, hlm. 63) 

mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik  suatu situasi, kondisi objek kajian 

pada suatu waktu secara akurat. Sedangkan menurut Sukmadinata (2006, 

hlm. 72) menyatakan bahwa : 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang terjadi.  

 

 Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti memandang bahwa metode 

deskriptif ini layak digunakan sebagai metode penelitian agar penelitian 

yang dilakukan dapat menggambarkan secara akurat dan memberi 

gambaran suatu kejadian secara sistematik berkenaan dengan fakta-fakta, 

hambatan serta upaya guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai 

laboratorium demokrasi dipandang tepat digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian. 

 

3.2  Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 
  Penelitian ini ditujukan kepada guru PPKn  dan peserta didik SMP 

Negeri 3 Lembang. Penelitian memerlukan data dan informasi dari berbagai 

sumber yang dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan penelitian ini. 

Partisipan penelitian dapat dijadikan sumber data serta informasi seperti 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012, hlm. 50) menyatakan bahwa: 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

di transferkan ke tempat lain pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam 
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penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai 

narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian. 

 

Disimpulkan bahwa partisipan dalam penelitian kualitatif adalah 

pihak-pihak yang terlibat dan sumber data dari penelitian. Subjek penelitian 

merupakan sumber yang dapat memberikan informasi terkait dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini adalah : 

a.  Siswa-siswi SMP Negeri 3 Lembang 

b. Guru PPKn SMP Negeri 3 Lembang  

c. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lembang 

d. Komite Sekolah SMP Negeri 3 Lembang 

e. Dosen bidang keahlian Pembelajaran PKn 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

   Menurut Sukardi (2003, hlm. 53) lokasi penelitian atau tempat 

penelitian bahwa “Tempat dimana proses studi yang digunakan untuk 

memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.”  

Penelitian ini telah dilakukan di SMP Negeri 3 Lembang terletak di 

Jalan Raya Lembang Nomor 29 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391 dengan Akreditasi A ini 

memiliki masalah khususnya dalam pembelajaran guru PPKn menerapkan 

cara berdemokrasi di kelas di rasa harus ada upaya untuk memperbaiki 

kualitas cara mengajar guru. Maka dengan ini, peneliti ingin melaksanakan 

penelitian mengenai upaya guru PPKn mewujudkan kelas sebagai 

Laboratorium demokrasi di mulai dari hal sederhana akan menghasilkan 

peserta didik berkarakter demokrasi untuk bekal di masa depannya. 

 

3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Prosedur Penyelesaian Administrasi 

Sebelum sampai pada tahap pengumpulan data serta analisis data, 

maka dalam penelitian ini peneliti menguraikan segala sesuatunya sehingga 

penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 

3.3.1.1 Persiapan Penelitian 
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Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pra lapangan. Pada tahap ini, 

peneliti mencoba mengajukan rancangan proposal penelitian, dengan tujuan 

untuk melihat keabsahannya, selanjutnya di seminarkan di hadapan tim 

dosen penguji untuk mendapat masukan, koreksi, dan perbaikan hingga 

mendapatkan pengesahan serta persetujuan dari ketua dewan skripsi yang 

selanjutnya di rekomendasikan untuk mendapat bimbingan skripsi. 

3.3.1.2  Perizinan Tempat 

      Perizinan ini dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah melakukan 

penelitian. Adapun perizinan tersebut di tempuh dan di keluarkan oleh: 

1) Mengajukan surat rekomendasi permohonan izin untuk mengadakan 

penelitian kepada Ketua Departemen PKn FPIPS UPI untuk 

mendapatkan surat rekomendasinya dan kemudian di sampaikan kepada 

Dekan FPIPS UPI. 

2) Mengajukan syarat permohonan izin untuk mengadakan penelitian 

kepada Wakil Dekan I atas nama Dekan FPIPS UPI untuk mendapatkan 

surat rekomendasinya untuk disampaikan kepada Rektor UPI. 

3) Permohonan izin penelitian dari Rektor UPI di proses selama 7 hari. 

4) Menghubungi pihak sekolah SMPN 3 Lembang untuk melakukan 

penelitian, dengan menyerahkan surat dari fakultas. 

5) Mengadakan pembicaraan dan memberitahu maksud dari tujuan 

penelitian kepada pihak sekolah dan Guru mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SMPN 3 Lembang. 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.3.2.1   Tahap Perencanaan 

           Pada tahap ini, peneliti melakukan pembicaraan formal kepada pihak 

sekolah SMPN 3 Lembang mengenai penelitian yang hendak di lakukan 

yaitu berkaitan dengan Upaya Guru dalam mewujudkan Kelas PPKn 

sebagai Laboratorium Demokrasi (Studi Deskriptif di SMP Negeri 3 

Lembang). Kemudian pihak sekolah SMPN 3 Lembang mengajak peneliti 

untuk bertemu dengan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terkait penelitian yang akan di lakukan. Jika sudah di 

terima dan di berikan izin, maka peneliti bersama pihak sekolah SMPN 3 

Lembang dan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merencanakan waktu penelitian pada setelah pelaksanaan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung hingga batas waktu 
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yaitu bulan Maret 2018. Peneliti telah meneliti 4 guru PPKn di SMPN 3 

Lembang, Siswa-siswi dan Kepala Sekolah SMPN 3 Lembang untuk 

memperkuat upaya guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai 

Laboratorium Demokrasi. 

3.3.2.2  Tahap Pelaksanaan 

          Pada tahap ini peneliti mengadakan  penelitian Upaya Guru dalam 

mewujudkan Kelas PPKn sebagai Laboratorium Demokrasi (Studi 

Deskriptif di SMP Negeri 3 Lembang). Subjek Penelitian yaitu siswa-siswi 

SMPN 3 Lembang dan juga guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan atau guru Pamong Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

serta Kepala Sekolah SMPN 3 Lembang. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

1.4.1 Instrumen Penelitian 

Terdapat lima macam mengenai instrumen penelitian, sebagai berikut : 

 

 

3.4.1.1 Peneliti Sendiri 

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian sendiri dilakukan, 

dianalisis oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti dapat melihat 

langsung, merasakan juga mengalami bagaimana cara pembelajaran dan 

masalah yang di alami guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai 

laboratorium demokrasi. Peneliti menentukan kapan penyimpulan data 

mencukupi, data telah jenuh serta penelitian berhenti serta setelah 

melakukan pengumpulan data, peneliti menganalisis, merefleksi serta 

memahami suatu hal yang bersangkutan.  

3.4.1.2  Lembar Wawancara 

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 71) Wawancara adalah teknik 

mengumpul data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara 

peneliti dan responden secara sungguh-sungguh”. Peneliti akan 

menggunakan lembar wawancara sebagai alat penelitian untuk 

mendapatkan informasi dari responden secara lebih mendalam. 

3.4.1.3  Lembar Observasi 

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 77) “Observasi dalam bahasa 

Indonesia sering digunakan istilah pengamatan. Alat yang digunakan untuk 

mengamati dengan melihat, mendengar, merasakan, mencium, mengikuti, 
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segala hal yang terjadi dengan cara mencatat/merekam segala sesuatunya 

tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu”.  

Sugiyono (2012, hlm. 145) “Observasi sebagai teknik pengumpulan 

data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, 

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

besar”.  

Lembar observasi ini sangat digunakan dalam analisis data yaitu 

triangulasi data (pengecekan data), data yang didapatkan di lapangan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akurat. 

3.4.1.4  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Dalam menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan oleh peneliti 

harus benar-benar dipahami agar tidak menghambat saat proses 

pengumpulan data di lapangan baik itu berupa hubungan dari variabel, butir 

instrumen agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di 

lapangan.  

3.4.1.5   Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah mengukur, oleh karena itu 

dibutuhkanlah alat ukur yang baik. Alat ukur dalam sebuah penelitian 

disebut dengan instrumen penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011, hlm. 178). 

Instrumen penelitian pada hakikatnya adalah untuk mempermudah peneliti 

dalam pengumpulan data dan memperoleh data sesuai keadaan di lapangan.  

3.4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data di dalam kegiatan penelitian, seorang peneliti 

dapat menggunakan berbagai teknik. Penggunaan dari salah satu atau 

beberapa teknik pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang 

akan dikumpulkan, tujuan penelitian dan tentu saja pemahaman peneliti 

tentang teknik yang akan dipergunakan tersebut serta kemampuannya untuk 

melaksanakan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang 

terkait.  

Data merupakan suatu bahas yang sangat diperlukan untuk melaukan 

sebuah penelitian untuk selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan. Menurut Lofland (Moleong, 2007, hlm.157) sumber utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 
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data-data tambahan seperti dokumen, foto, dan statistik. Untuk 

mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan 

data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti yaitu: 

3.4.2.1  Wawancara 

    Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, 

yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap 

survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya 

dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.  

Menurut Moleong (2007, hlm, 186) Wawancara adalah percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.” 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik 

wawancara terstruktur, yatu peneliti mempersiapkan bahan kajian untuk 

wawancara terlebih dahulu. Objek penelitian dalam melaksanakan teknik 

wawancara ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 3 Lembang, guru mata 

pelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Lembang, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 

Lembang dan Dosen bidang keahlian pembelajaran PKn. 

3.4.2.2  Observasi 

  Menurut Nasution (1996, hlm. 83) “Observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. 

Sedangkan menurut Danial dan Wasriah (2009, hlm: 77) menyatakan 

bahwa: 

Alat yang digunakan untuk mengamati, dengan cara melihat, 

mendengarkan, merasakan, mencium, dan mengikuti segala hal yang 

terjadi dengan mencatat atau merekam segala sesuatunya tentang 

orang atau kondisi suatu fenomena tertentu. 

  Dari kedua pendapat maka disimpulkan peneliti dapat mendapatkan 

data harus sesuai dengan kondisi lapangan, dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun 

observasi yang akan peneliti lakukan dengan melihat langsung, dilakukan 

secara spontan dengan cara mengamati apa adanya adalah untuk 
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memperoleh data mengenai upaya Guru PPKn dalam mewujudkan kelas 

sebagai Laboratorium Demokrasi. 

 

3.4.2.3  Studi Dokumentasi 

  Menurut Sugiyono (2014, hlm. 329) menyatakan pengertian dari 

dokumentasi adalah : 

“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, dan lain-lain.” 

 

 Menurut Arikunto (2013, hlm. 274) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

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

Teknik yang dilakukan dengan cara melihat, menganalisa data-data 

berupa dokumentasi yang tersedia serta dokumen penunjang penelitian. 

Dalam penelitian ini mempelajari penggunaan Rancangan Perencanaan 

Pembelajaran, catatan guru, nilai peserta didik, foto saat wawancara 

maupun saat pelaksanaan observasi. 

 

3.4.2.4  Catatan Lapangan  

 Catatan lapangan adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2005, hlm. 

153) Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan, 

wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi 

lain dan ingatan seseorang itu terbatas. 

 Disini peneliti melakukan penelitian dengan cara membuat catatan 

singkat pengamatan tentang segala peristiwa yang dilihat dan didengar 

selama penelitian berlangsung, sebelum dirubah kedalam catatan yang lebih 

lengkap. Catatan yang dipakai peneliti adalah catatan-catatan harian yang 

dibuat selama peneliti melakukan penelitian.  

 

3.4.2.5  Studi Kepustakaan 

 Sugiyono (2015, hlm. 398) Studi Kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan 
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norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif, teori yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berkembang 

atau berubah setelah peneliti berada di lapangan. Selanjutnya dalam 

landasan teori, tidak perlu di buat kerangka berpikir sebagai dasar untuk 

perumusan hipotesis, karena dalam penelitian kualitatif tidak akan menguji 

hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Tahapan sesudah pengumpulan data adalah teknik analisis data, analisis 

dilakukan peneliti sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm.244) yaitu: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

 

Pada prinsipnya metode analisis data digunakan untuk mengolah data 

dengan menggunakan metode statistik yang dapat untuk mencari 

kesimpulan dalam penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti bahwa data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi 

siswa mengenai tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran 

(kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru 

(afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam 

belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis 

secara kualitatif. 

Teknik analisis data kualitatif menurut Seiddel (Moleong, 2012. hlm, 

248) prosesnya sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya berpikir dengan jalan 

membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan 
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menemukan pola, serta hubungan-hubungan, dan membuat temuan-

temuan umum. 

 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data non tes, 

yaitu data observasi, data angket dan data wawancara. Data observasi dan 

angket digunakan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam wawancara. 

Sedangkan data wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 

upaya guru PPKn dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium 

demokrasi. 

3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.. Moleong (2011, hlm. 247) “proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto 

dan sebagainya”. 

Jadi reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan penelitian yaitu 

menemukan data-data kemudian dikaitkan dan disesuaikan dengan masalah 

dalam penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data untuk 

memfokuskan penelitian yang diperoleh saat pengumpulan data 

dilaksanakan. 

 

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk 

sederhana. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015, 

hlm. 341) menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Bahwa yang 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif serta dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyajikan data dapat memudahkan dalam memperoleh data di lapangan 

yang mudah di baca dan dipahami dengan jelas. 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 345) adalah penarikan kesimpulan 

dan 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 konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

3.5.4 Triangulasi Data  

Dalam penelitian ini triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data 

agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 

372) menyatakan bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu”. Terdapat 3 triangulasi data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 

3.5.4.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber. 

Diantaranya Guru PPKn, Kepala Sekolah, Siswa SMP Negeri 3 Lembang 

dan Dosen ahli pembelajaran PKn.  

Bagan  3.1 

      Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

  

 

 (di adopsi dari Sugiono, 2012, hlm. 126) 

 

3.5.4.2  Triangulasi Teknik 

        Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Kepala Sekolah, Komite SMP Negeri 
3 Lembang  

Siswa SMP Negeri 3 Lembang 

Guru PPKn SMP Negeri 3 

Lembang, Dosen ahli  
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Triangulasi teknik menggunakan wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. 

 

 

       Bagan  3.2 

Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

                      (di adopsi dari Sugiono, 2012, hlm. 126) 

 

3.5.4.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data, pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan kembali 

responden dalam waktu dan situasi yang berbeda.  

 

                                   Bagan  3.3 

                                 Triangulasi Waktu 

 

 

 

 

 

 

                        (di adopsi dari Sugiono, 2012, hlm. 126) 

 

 

Wawancara 

Studi Dokumentasi 

Observasi 

Bulan kesatu 

Bulan ketiga 

Bulan kedua 


