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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan 

Metode dan pendekatan adalah satu diantara unsur yang harus ada dalam 

suatu penelitian. Hal ini disebabkan penggunaan metode dan pendekatan ini 

adalah untuk mempermudah jalannya penelitian. Metode dan pendekatan ini yang 

menjadi acuan bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. 

Metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini 

karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan 

menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran  

tentang pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn di SMP Pasundan 4 

Bandung. hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2009: 24) yang mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan kepada aspek-

aspek tertentu dan sering menunjukan hubugan antar variabel. Mengingat masalah 

yang diambil peneliti lebih kompleks dan memiliki beberapa variabel maka 

pengambilan metode deskriptif ini dirasa sangat tepat. 

Adapun ciri-ciri metode deskriptif menurut Surakhmad (1985: 140) adalah 

sebagai berikut :  

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah actual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di 

analisa.  

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti aktivitas sejumlah 

kelompok manusia yang kaitannya dalam hal perubahan perilaku. Bogdan dan 

Tylor dalam Moleong (2005 : 4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai 
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berikut “Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati”. 

Pemilihan penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan melalui penelitian 

ini bermaksud untuk menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena 

yang diteliti digambarkan kedalam bentuk uraian-uraian yang menunjukan 

bagaimana pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk 

meningkatkan hasil belajar afektif siswa dalam mata pelajaran PKn di SMP 

Pasundan 4 Bandung. 

Pada dasarnya penelitian ini adalah kualitatif, tetapi untuk memperkuat 

temuan ini dilengkapi dengan data yang sifatnya kuantitatif. Penggunaan data 

kuantitatif diperoleh melalui angket. Dalam hal ini, peneliti sangat berperan aktif 

dalam membuat rencana penelitian, proses pelaksanaan penelitian serta menjadi 

faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Maleong (2007 : 132), 

menyatakan bahwa : 

“Dalam penelitian kualitatif manusia adalah instrumen pertama 

karna ia menjadi segala dari keseluruhan proses penelitian, ia 

segaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis 

data, analisis penafsiran dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil 

penelitiannya”.      

 

Dari beberapa pengertian di atas  dapat diambil kesimpulan bahwa selama 

proses penelitian ini peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan 

subjek penelitian di SMP Pasundan 4 Bandung. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun data-data yang diperlukan oleh peneliti, secara teknik dapat 

diperoleh melalui beberapa kegiatan teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (interview) 
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Mengutip perkataan Esterberg dalam Sugiyono (2010: 231) yang 

mengatakan bahwa “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu”. Peneliti melakukan wawancara ini dengan tujuan 

untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Pada dasarnya 

wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden (informan) 

secara langsung. Harrison (2009: 108) mengatakan “wawancara juga membantu 

dalam proses pengidentifikasian dokumen yang penting, perlu dibaca, dan 

ditindaklanjuti. Hal inilah yang diharapkan oleh penulis, karena dalam penelitian 

ini juga akan menggunakan studi dokumen berdasarkan dari dokumen atau arsip 

yang tersedia dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tanya 

jawab dengan responden, yaitu kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa SMP 

Pasundan 4 Bandung. 

 

2. Pengamatan (Observasi)  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap 

objek penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas 

tentang kehidupan sosial yang wajar dan sebenarnya sukar diperoleh dengan 

metode-metode lain (Nasution, 1997:122). Observasi merupakan suatu aktivitas 

penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian melalui proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian 

dilapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh suatu 

gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang diteliti dan dapat 

memberikan deskripsi mengenai gambaran umum tentang objek yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi pengamatan peneliti adalah 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn.  

 

3. Studi Dokumentasi 
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Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2010: 240) menyebutkan bahwa 

“dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental”. Dalam penelitian ini, 

studi dokumen dapat memberi dukungan terhadap data dari hasil wawancara dan 

observasi sehingga data akan lebih terpercaya. Dengan melakukan studi dokumen 

ini, akan memperkuat dan melegkapai data-data yang telah didapat melalui 

observasi dan wawancara. Mengingat dalam observasi dan wawancara akan 

banyak sekali data yang tidak didapatkan oleh peneliti, maka studi dokumen ini 

sangatlah penting untuk menemukan data-data yang belum didapat dalam 

wawancara dan observasi. 

 

4. Studi Literatur 

Studi Literatur yaitu tehnik penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan mengkaji buku-buku yang ada hubungnnya dengan masalah 

yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan atau sumber informasi dari masalah 

yang diteliti. Tehnik ini selain digunakan untuk melengkapi serta meperkuat 

landasan peneliti dalam melakukan penelitian juga untuk melengkapi hasil 

penelitian yang peneliti lakukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan berbagai macam sumber dan litelatur buku-buku yang berkaitan 

dengan lingkungan sekolah. Dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian, diharapkan peneliti dapat memperoleh data secara teoritis 

sebagai penunjang penelitian.  

 

5. Angket (kuesioner)  

Angket menurut Danial dan Nanan Warsiah (2007 : 62). Angket, adalah : 

“alat untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian”. Alat ini 

berupa sejumlah pernyataan-pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada 

responden sesui dengan masalah penelitian.  
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C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Kualitatif  

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif memerlukan daya kreatifitas 

serta kemampuan intelektual tinggi dari peneliti sehingga dapat terhindar dari 

terjadinya bias, dan peneliti mampu menafsirkan secara objektif sesuai dengan 

tujuan penelitian. Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006: 20-

24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing and verification). Dalam pelaksanaannya reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi,  merupakan sebuah langkah 

yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara 

keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah 

pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai 

Model Interaktif. Hal ini sejalan dengan Nasution (1998:129-130) bahwa langkah-

langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data  

 Data yang diperoleh di lapangan ditulis/ditik dalam bentuk uraian atau laporan  

terperinci. Laporan yang disusun kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,  

difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicarikan temanya.  

b. Display Data  

 Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok permasalahan dan 

dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan 

suatu data dengan data yang lainnya 

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

 Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses 

melalui reduksi dan display data.  

 Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari 

catatan Lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan. 

Prosedur analisis terhadap masalah tersebut lebih difokuskan pada upaya 
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menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis 

pendalaman kajian (verstegen). Untuk memberikan gambaran data tentang hasil 

penelitian, maka  dilakukan prosedur sebagai berikut: 

 Tahap Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi. 

 Tahap Komparasi: Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil 

analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk 

menjawab problematik penelitian yang diajukan. Dengan demikian data yang 

diperoleh melalui deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan 

landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.  

 Tahap Penyajian Hasil Penelitian: Tahap ini dilakukan setelah analisa 

komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk 

menjawab problematik penelitian. 

 

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Kuantitatif 

a. Statistik Deskriptif 

Data diolah dengan menggunakan perhitungan prosentase yang dimaksud 

untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuwensi dari setiap alternatif 

jawaban. Prosentase diperoleh dengan membandingkan jumlah frekuwensi 

jawaban dan banyaknya sampel atau responden yang dikalikan dengan angka 

100%. Dirumuskan sebagai berikut : 

 

  

Keterangan : 

P  = Persentase jawaban 

F  = Jumlah frekwensi dari setiap alternative jawaban 

N  = Jumlah Sampel 

100  = Bilangan tetap 

b. Korelasi dan Regresi  

P = 
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hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan SPSS 20, nampak hasil 

korelasi antara pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran PKn dengan hasil belajar siswa. Secara deskriptif, hubungan ini 

menekankan pada hasil belajar secara afektif di mana siswa memiliki 

keterampilan sikap (attitude) yang diharapkan. Hasil pengolahan data tersebut 

dapat digambarkan ke dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1 

 Korelasi Antar Variabel  

 X Y 

X 

Pearson Correlation 1 ,552
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 175 175 

Y 

Pearson Correlation ,552
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 175 175 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

D.   Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Sugiyono (2012 : 215) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sesuai masalah yang diteliti, maka yang menjadi populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII (tujuh), dan kelas VIII (delapan), 

kepala sekolah dan guru PKn di SMP Pasundan 4 Bandung. Dari studi 

pendahuluan didapatkan jumlah populasi sebanyak 624 orang, dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Jumlah Populasi 

No. Populasi Jumlah 

1. Siswa kelas VII 317 

3 Kepala sekolah 1 
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4 Guru pengajar PKn 2 

 

 

Total 320 

 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012 : 81). Untuk menentukan jumlah sampel yang 

akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random 

sampling (sampling acak sederhana). Dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012: 82). Cara ini 

cukup objektif, umum dipakai, dan cocok untuk sampel dalam jumlah yang tidak 

begitu banyak serta dapat mengurangi subjektivitas dalam pengambilan sampel. 

 Besaran sampel dari siswa mengacu pada tabel Krejcie (Sugiyono, 

2000:63) yakni, jumlah populasi keseluruhan adalah 317 orang siswa. 

Dikarenakan jumlah populasi sebesar 317 orang siswa tidak terdapat dalam daftar 

table Krejcie, peneliti menyesuaikannya dengan mengambil jumlah populasi 

paling mendekati yang ada pada tabel, yakni pada table sebesar 320 populasi 

memerlukan sempel 175 orang siswa.   

 

Tabel 3.3 

Jumlah Sampel 

No. Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Kelas VII 317 orang  75 siswa 

Jumlah 175 

 

E.   Uji Coba Instrumen Penelitian  
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 Keberhasilan suatu penelitian ditentukan pula oleh alat pengambilan data 

yang digunakan, sebab data yang diperlukan menjawab pertanyaan peneliti dan 

menguji melalui instrumen. Oleh karena itu, “instrument sebagai alat pengumpul 

data harus betul-betul dirancang dan disusun sedemikian rupa sehinnga 

menghasilakan data emperik sebagaimana mestinya”. (Sudjana, 1998 : 87) 

 Sebelum instrument digunakan dalam penelitian, instrument tersebut di 

konsultasikan pada dosen pembimbing. Instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

dan sistematis sehingga lebih mudah di olah (arikunto, 1997 ; 136). Uji coba 

instrumen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas atau kelayakan instrumen 

untuk digunakan. 

1.   Uji Validitas 

 Validitas tes adalah tingkat keabsahan suatu tes. Tes yang valid adalah tes 

yang benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji valaditas 

bertujuan untuk mengukur sahih tidaknya item-item instrumen penelitian. Seperti 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2003: 69) bahwa “Sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti 

memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriteria.”   

 Pada penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah uji validitas isi 

(content validity) berkenaan dengan isi dan format instrumen menggunakan 

pendapat dari ahli (Expert judgement) dan uji validitas empirical validity, dimana 

angket yang digunakan diujikan kepada sampel yang bukan sampel penelitian 

kemudian skor-skor diperoleh dari tes angket tersebut dihitung menggunakan 

rumus koefisiensi korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Tingkat valaditas  

item soal tes ditentukan oleh rumus koefisien korelasi (r) dengan rumus product 

moment adalah sebagai berikut :      

(Arikunto, 2002: 146) 

 

√*     (  ) +   *     (   )+ 

    =  N XY  (∑X) (∑Y) 
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Dimana,     = Koefisien korelasi 

    X = skor tiap item dari responden 

    Y = Skor total dari tiap responden 

    N = Jumlah responden 

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik 

tabel korelasi nilai r. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka butir 

valid. sebaliknya, apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka butir tidak valid. 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji validitas dengan SPSS versi 20.  

Uji validitas merupakan analisis untuk mengetahui apakah jumlah butir 

pertanyaan atau item mampu mengungkap variabel yang diungkapkan. Pengujian 

ini diukur dengan koefisien korelasi yang dibandingkan nilai tabel korelasi 

product moment. Adapun hasil pengujian tersebut dengan taraf signifikasi 0,05 

(5%) sebagaimana dalam tabel berikut:  

 

 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas  

Item Soal T.Hitung T.Tabel Keterangan 

1.  3,709 2,042 Valid 

2.  2,105 2,042 Valid 

3.  3,709 2,042 Valid 

4.  3,288 2,042 Valid 

5.  4,186 2,042 Valid 

6.  3,753 2,042 Valid 

7.  2,294 2,042 Valid 

8.  4,129 2,042 Valid 

9.  5,237 2,042 Valid 

10.  2,519 2,042 Valid 

11.  4,275 2,042 Valid 

12.  3,807 2,042 Valid 

13.  3,401 2,042 Valid 



50 

 

Robby Darmawan, 2013 

Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Efektif Siswa Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

14.  2,949 2,042 Valid 

15.  5,016 2,042 Valid 

16.  4,942 2,042 Valid 

17.  2,106 2,042 Valid 

18.  3,379 2,042 Valid 

19.  3,141 2,042 Valid 

20.  3,128 2,042 Valid 

2.   Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas dan alat ukur lainnya termasuk non tes, pada hakekatnya 

menguji keajegan pertanyaan suatu tes apabila diberikan beberapa kali pada objek 

yang sama. Suatu tes dikatakan reliable atau ajeg apabila beberapa kali pengujian 

menunjukan hasil relative yang sama. 

 Suharsimi Arikunto (2002: 86) mengemukakan pengertian reliabilitas 

yaitu merupakan “Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya 

hasilnya berubah-ubah, perusahaan yang terjadi dapat dilakukan tidak berarti”. 

 Untuk uji reliabilitas, metode uji realibilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji reliabilitas internal consstency method dengan 

menggunakan Cronbach’s Alpha. Rumus ini digunakan karena data yang akan 

diukur berupa data interval data skala likert. Menurut Kountur (Nuroiniah, 

2010;86) bahwa : “Cronbach Alpha merupakan teknik pengujian reliabilitas suatu 

tes atau angket yang paling sering digunakan oleh karena dapat digunakan pada 

tes-tes atau angket-angket yang jawaban tanggapannya berupa pilihan. Pilihannya 

dapat terdiri dari dua pilihan atau lebih dari dua pilihan”. 

 Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien realibilitas 

dengan rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

    ,
 

   
] [1 

  
 

 

 
 

 

] 
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Keterangan : 

            : Realibilitas instrument 

K           : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  
 

 
   : Jumlah varian butir 

 
 

 
          : Varian total 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk data yang terkumpul melalui angket, 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan masing 

variabel penelitian X (pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar) dan 

variabel Y (hasil belajar siswa), dan analisis statistik korelasi dan regresi untuk 

melihat pengaruh variabel X terhadap Y (Sugiyono: 2005). Analisis statistik 

menggunakan SPSS versi 20. Keeratan hubungan (korelasi) diinterprestasikan 

dengan menggunakan aturan Sugiyono. Adapun pedoman yang diberikan 

Sugiyono (2011: 242) dalam memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 -0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

 

F.   Tahap-tahap Penelitian 

 Penelitian kualitatif menempatkan peneliti pada posisi sebagai alat 

penelitian yang utama dan analisis data sudah mulai sejak awal pengumpulan 

data. Maleong (2000 :109) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif dapat 

dibagi kedalam empat tahapan yaitu : 1). Tahap sebelum kelapangan; 2). 

Pekerjaan lapangan; 3). Analisis data; dan 4). Penulisan laporan. 



52 

 

Robby Darmawan, 2013 

Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Efektif Siswa Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 Dalam melakukan penelitian, untuk memudahkan dan membuat penelitian 

secara sistematis maka harus melalui beberapa tahapan penelitian. Tahapan 

penelitian tersebut ialah sebagai berikut : 

1.  Pra Penelitian  

 Dalam tahapan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Seperti menentukan focus permasalahan serta objek penelitian. 

Selanjutnya, peneliti mengajukan judul dan profoasl skripsi sesuai dengan apa 

yang akan diteliti. Setelah profosal atau rancangan penelitian disetujui oleh 

pembimbing skripsi maka peneliti melakukan pra penelitian sebagai upaya 

menggali gambaran awal dari subjek dan lokasi penelitian. 

2. Perizinan Penelitian 

 Perizinan ini dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah melakukan 

penelitian yang sesuai dengan objek serta subjek penelitian. Adapun perizinan 

tersebut ditempuh dan dikeluarkan oleh : 

a. Mengajukan surat permohonan izin mengadakan penelitian kepada Ketua 

Jurusan PKn FPIPS UPI untuk mendapatkan surat rekomendasinya untuk 

disampaikan kepada Dekan FPIPS UPI. 

b. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada 

Pembantu Dekan 1 atas nama Dekan FPIPS UPI untuk mendapatkan surat 

rekomendasinya untuk disampaikan kepada Rektor UPI. 

c. Setelah mendapatkan izin kemudian penulis melakukan penelitian ditempat 

yang telah ditentukan yaitu SMP Pasundan 4 Bandung. 

 

 

3. Pelaksanaan Penelitian  

 Tahap ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan dimana peneliti 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun untuk 
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memecahkan focus masalah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

a. Menghubungi Kepala Sekolah SMP Pasundan 4 Bandung untuk meminta 

informasi dan meminta izin untuk melaksanakan penelitian. 

b. Menghubungi guru PKn SMP Pasundan 4 Bandung yang akan diwawancarai. 

c. Mengadakan wawancara dengan guru PKn SMP Pasundan 4 Bandung 

d. Mengadakan wawancara dengan Kepala sekoalah SMP Pasundan 4 Bandung. 

e. Menghubungi siswa sebagai subjek penelitian  

f. Membuat catatan yang diperlukan dan dianggap penting yang berkata dengan 

masalah yang akan diteliti. 

 

 

 

 

  


