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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai metode penelitian. 

Dengan demikian, pada bab III ini dibuat kedalam enam sub utama. Sub bab 

pertama yaitu pembahasan mengenai pendekatan dan metode penelitian dari 

beberapa literatur. Sub bab kedua, memaparkan tentang lokasi dan subjek 

penelitian, dalam sub bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu lokasi penelitian dan 

subjek penelitian. Sub bab ketiga, memaparkan mengenai instrumen penelitian. 

Kemudian dalam sub bab ke empat, menjelaskan mengenai teknik pengumpulan 

data, sub bab keempat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sub bab kelima, mengenai teknik analisis data, yang dibagi lagi 

menjadi tiga bagian yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dan yang 

terakhir dalam sub bab keenam memaparkan mengenai validasi data, yang dibagi 

lagi kedalam tiga bagian yaitu, triangulasi, member chek, serta expert opinion.   

3.1.Pendekatan dan Metode Penelitian  

Creswell (2003, hlm. 3) mengemukakan tiga pendekatan penelitian, yaitu 

pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan metode gabungan. 

Untuk memahami ketiga pendekatan tersebut menurut Creswell, peneliti perlu 

memerhatikan tiga elemen kerangka kerja, yaitu asumsi-asumsi filosofis tentang 

apa yang membentuk tuntutan pengetahuan (knowledge claims); prosedur 

penelitian yang disebut strategies of inquiry; dan prosedur detail pengumpulan 

data, analisis, dan penulisan, yang disebut metode. Masing-masing pendekatan 

kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan mempunyai kerangka yang berbeda 

tentang elemen-elemen ini. 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu 

naturalistic inquiri atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif 

kedalam, etnometodologi, the Chicago School, fenomenologis, studi kasus, 

interpretative, ekologis, dan deskriptif. Pemakaian istilah inkuiri naturalistic atau 

alamiah pada dasarnya kurang menyetujui penggunaan istilah penelitian kualitatif
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karena menganggap bahwa penelitian kualitatif merupakan istilah yang terlalu 

disederhanakan, bahkan sering dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif 

Bogdan dan Taylor (1975, hlm. 5 dalam Moleong, 2015, hlm. 4) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara 

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari sesuatu keutuhan. 

Peneltian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu 

merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan 

memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok 

orang. Penelitian kualitatif di dasarkan pada upaya membangun pandangan mereka 

yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. 

Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang 

sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk 

dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Dari kajian mengenai definisi-

definisi tersebut dapatlah disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2015, hlm. 5-6). 

Secara alternative, pendekatan kulitatif merupakan salah satu pendekatan secara 

primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang 

secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori 

atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti, orientasi politik, isu, 

kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. Pendekatan ini juga 

menggunakan strategi penelitian seperti narrative, fenomenologis, etnografis, study 

grounded theory, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data secara terbuka 
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terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data (Emzir 2012, 

hlm. 28). 

Suatu penelitian dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali pengetahuan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. Kegiatan mencari kembali menggambarkan 

suatu proses sirkuler yang memiliki mekanisme bersinambung (helix). Artinya jika 

sebuah penelitian telah dilakukan dan hasil ditemukan maka akan berlanjut kepada 

penelitian lain untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian 

sebelumnya. Menggunakan metode ilmiah berarti penelitian dilakukan secara 

sistematis guna mencari jawaban atas suatu permasalahan melalui pengumpulan 

data empiris dan diolah berdasarkan teknik tertentu guna memperoleh kesimpulan 

yang benar.  

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-

fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses 

suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu 

konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-

gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Satori 

& Komariah, 2014, hlm. 18-23). 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sestematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh 

karena itu, sebelum pembahasan tentang hakikat penelitian perlu dijelaskan terlebih 

dahulu hakikat metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk 

menjelaskan, memprediksikan, dan/atau mengontrol fenomena. Tujuan ini 

didasarkan pada asumsi bahwa semua prilaku dan kejadian adalah beraturan dan 

bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Kemajuan kearah 

tujuan ini berhubungan dengan pemerolehan pengetahuan dan pengembangan serta 

pengujian teori-teori (Emzir, 2012, hlm. 3). 

Tujuan penelitian kualitatif menurut Locke et al. (dalam Creswell, 2013, hlm. 

166-169) merupakan brakedown dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di 

dalam penelitian. Adapun di dalam menulis tujuan penelitian kualitatif, seorang 

peneliti perlu memerhatikan beberapa hal mendasar, salah satunya gunakanlah 
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verba-verba tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam 

penelitian. Verba-verba atau frasa-frasa tindakan seperti mendeskripsikan, 

memahami, mengembangkan, meneliti makna, atau mengamati, yang akan 

membuat penelitian bersifat terbuka atas kemungkinan-kemungkinan lain.  

Berg (2007, hlm. 3, dalam Satori, dan Komariah, 2014, hlm. 23) 

mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif cenderung mengarah kepada 

penelitian yang bersifat naturalistik. Karenanya seringkali penelitian kualitatif 

dipertukarkan dengan penelitian yang bersifat naturalistik atau naturalistic inquiry. 

Sementara Nasution (1992, hlm. 18) memaparkan bahwa penelitian kualitatif 

disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan yang 

bercorak kualitatif, melalui deskripsi-deskripsi tanpa menggunakan alat pengukur. 

Disebut naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar 

sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi.  Selain itu David Silverman (2010, hlm. 

10) penelitian kualitatif dilakukan jika peneliti lebih berpusat pada keinginanya 

untuk mengetahui secara mendalam mengenai tingkah laku manusia sebagai subjek 

penelitian dalam hal ini adalah peserta didik secara alami. Banyak yang 

mengartikan bahwasanya penelitian kualitatf itu adalah penelitian naturalistik 

inkuiri (2010, hlm. 10).  

Peneliti kualitatif berpegang teguh pada sudut pandang naturalistik. Sehingga 

dapat kita simpulkan bahwa para peneliti kualitatif memiliki sudut pandang yang 

alamiah tidak memanipulasi subjek-subjek yang mereka tangkap sebagai suatu 

kajian penelitian bagi mereka (Denzim dan Lincoln, 2009, hlm. 5). Kemudian 

Lincoln & Guba (1985, hlm. 39) juga menyatakan bahwa naturalistik inkuiri 

merupakan metode yang berorientasi pada penemuan yang meminimalisir 

manipulasi peneliti atas objek penelitian/studi. Selanjutnya metode naturalistik 

inkuiri dapat digolongkan menjadi dua yaitu naturalistik inkuiri interaktif dan non-

interaktif. Naturalistik inkuiri interaktif merupakan suatu pendalaman studi yang 

mempergunakan teknik face to face (bertatap muka) untuk mengumpulkan data dari 

orang-orang yang diteliti. Adapun naturalistik inkuiri non-interaktif merujuk pada 

penelitian analitis, menyelidiki konsep dan peristiwa historis melalui suatu analisis 

dokumen. 
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Selain itu untuk memperoleh informasi yang telah berada pada titik jenuh 

Nasution (1992, hlm.32-33) mengungkapkan bahwa untuk memperoleh informasi 

tertentu, sampling dapat diteruskan sampai dicapai taraf redudency ketentuan atau 

kejenuhan, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh 

dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Berdasarkan 

pendapat di atas, maka data dalam penelitian ini tergantung dari kejenuhan data 

yang diperoleh dari responden. Apabila setelah beberapa orang responden yang 

dimintai keterangan dan keterangan yang diperoleh tetap sama, maka hal ini 

menunjukkan data telah mencapai pada titik jenuh dan pengambilan informasi 

dapat dihentikan saat itu juga. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat aspek-aspek literasi informasi 

pada tugas siswa melalui analisis isi, dimana Neuendorf (2002, hlm. 31 dalam 

Eriyanto, 2011, hlm. 5) menyatakan analisis isi atau analisis konten telah dipakai 

sejak 4.000 tahun lalu pada masa Romawi kuno. Konsepsi Aristoteles mengenai 

retorika adalah salah satu pemanfaatan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan di 

sesuaikan dengan kondisi khalayak.  Analisis isi memang telah dikenal sejak lama, 

kegiatan menganalisis teks (isi) telah dilakukan ratusan tahun lalu. Meski demikian 

analisis sebagai suatu metode ilmiah baru muncul bersamaan dengan pertumbuhan 

empirisme. 

Holsti (1969, hlm. 14 dalam Eriyanto, 2011, hlm. 15) memaparkan bahwa 

analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan 

secara objektif dan sistematis dari karakteristik pesan. Sedangkan Barelson (1952, 

hlm. 18 dalam Eriyanto, 2011, hlm. 15) menyatakan bahwa analisis isi adalah suatu 

teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskripsi dari isi 

komunikasi yang tampak. 

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman 

(summarizing) tetapi juga untuk melakukan generalisasi, terutama jika analisis yang 

di teliti tersebut menggunakan sampel. Hasil dari analisis dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran populasi tertentu. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk 

menganalisis secara detail satu demi satu (Eriyanto, 2011, hlm. 30).  
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Metode analisis isi adalah salah satu bentuk metode kualitatif, menurut  Kirk 

dan Miller (dalam Ulfatin, 2015, hlm.19) menyatakan bahwa untuk menemukan 

suatu dalam pengamatan dari suatu persoalan, peneliti harus melihat kealamiahan 

atau naturalistik dari suatu peristiwa, mendalami persoalan secara fenomenologis, 

interaksi simbolik, etnografi, studi kasus, dan mendeskripsikan sifat-sifat kualitatif, 

yang kemudian dapat dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuaitatif atau lebih singkat dikenal dengan istilah pendekatan kualitatif. Penelitian 

dengan metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau 

dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi atau dapat dipakai 

untuk mengalisa semua bentuk komunikasi pada surat kabar, buku, film, dan 

sebagainya, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan 

komunikasi yang disampaikan, baik oleh media massa maupun dari sumber lainnya 

secara objektif, sistematis, dan relevan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penulis mencoba 

memberikan pemaknaan terhadap pemanfaatan sumber-sumber bacaan atau literasi 

informasi pada mata pelajaran sejarah yang digunakan siswa dalam tugas yang ia 

kerjakan. 

Adapun laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi 

murni tentang program dan/atau pengalaman peneliti di lingkungan penelitian. 

Tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di 

lingkungan penelitian dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang 

berada di latar penelitaian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas di latar 

penelitian. Apa yang akan ditulis melalui deskripsi tergantung pada pertanyaan apa 

yang berusaha dijawab oleh peneliti. Keseluruhan aktivitas sering dilaporkan secara 

detail dan mendalam karena mewakili pengalaman khusus. Deskripsi ini ditulis 

dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang 

terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan (Emzir, 2010, hlm. 174-175). 

Jadi secara sederhana dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis 

konten yang dalam hal ini tugas uraian atau essai siswa dalam pembelajaran sejarah 
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untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dan pemanfaatan literasi informasi oleh 

siswa. 

Adapun Nasution (2003, hlm. 31-36) telah merumuskan langkah-langkah 

penelitian naturalistic inquiry, dimana pada penelitian ini, peneliti bertolak dari 

pandangan tersebut untuk merumuskan langkah metode penelitian ini yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Menentukan fokus penelitian  

Fokus penelitian ditentukan agar peneliti memiliki pegangan dasar dalam 

penelitiannya. Pada awal penelitian naturalistik inkuiri biasanya fokus masih 

samar-samar, namun akan bertambah jelas jika peneliti melakukan observasi 

lapangan sebelum atau saat penelitian. Ada kemungkinan juga bahwa fokus 

mengalami perubahan. Pada penelitian ini, sejak awal fokus kajiannya adalah 

tentang penggunaan literasi informasi dalam tugas essai siswa pada pembelajaran 

sejarah.  

2) Menentukan paradigma penelitian  

Paradigma penelitian yang digunakan tentu saja paradigma penelitian kualitatif 

di mana yang diinginkan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana subjek 

penelitian memandang realita yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini 

mengedepankan bagaimana kegiatan siswa selaku subjek penelitian mengenai 

penggunaan literasi dalam setiap tugas uraian atau essai yang diberikan oleh guru 

pada pembelajaran sejarah. 

3) Menentukan kesesuaian paradigma dengan teori  

Teori yang dipilih dalam penelitian adalah teori yang relevan dengan fokus 

kajian. Teori digunakan untuk membantu peneliti menafsirkan data yang diperoleh 

dari lapangan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori belajar kognitif 

dari berbagai tokoh yang berpatokan pada teori kognitif menurut Gestalt, yang 

kemudian peneliti gunakan untuk melihat substansi penggunaan literasi informasi 

dalam setiap tugas uraian atau essai yang diberikan oleh guru pada pembelajaran 

sejarah dan menganalisis apa yang terjadi sepanjang penelitian serta konsep-konsep 

pendukung literasi informasi untuk menganalisisnya.  
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4) Menentukan sumber data: subjek dan lokasi penelitian  

Menentukan sumber data dan lokasi subjek penelitian sesungguhnya dapat 

didapat ketika peneliti menemukan keunikan atau keresahan di lapangan saat 

melakukan pra-penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti memulai penelitian 

setelah menemukan keunikan atau keresahan yang ada di lapangan, untuk 

kemudian diteliti sesuai dengan fokus kajian yang ada. Dengan demikian, artinya 

subjek penelitian yang digunakan di sini bersifat purposive sampling, atau subjek 

penelitian yang ada dipilih karena bisa memberikan informasi yang terkait dengan 

apa yang ingin diteliti. Keunikan yang peneliti temukan di SMK PPN Lembang 

adalah bagaimana pentingnya penggunaan literasi informasi dalam setiap tugas 

uraian atau essai yang diberikan oleh guru pada pembelajaran sejarah di tengah 

minat siswa yang notabenenya di fokuskan pada sektor pertanian. 

5) Menentukan tahap-tahap penelitian  

Secara umum, fase penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara pasti 

karena dapat sewaktu-waktu mengalami perubahan. Adapun batasan yang jelas pun 

tidak begitu nampak. Namun, garis besar tahapan penelitian dapat dibagi ke dalam 

tiga tahap, yakni :  

a. Tahap orientasi.  

Tahap orientasi dapat juga dikatakan tahap awal pada penelitian ketika peneliti 

belum mengetahui secara pasti apa yang ia cari, atau untuk memastikan ulang apa 

yang peneliti cari. Agar penelitian menjadi fokus, maka peneliti harus banyak 

membaca berbagai literature seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, dan 

sebagainya. Pada tahap ini peneliti juga mulai banyak berkomunikasi dengan guru 

mitra. Pada tahap ini, peneliti juga mulai mempersiapkan panduan-panduan dalam 

mengumpulkan data, dan lain-lain. Dengan demikian, peneliti tidak masuk ke 

lapangan dengan kepala kosong. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hal yang 

non-substansial, dimana hal-hal tersebut contohnya ialah terkait izin untuk berada 

di lingkungan penelitian, jadwal penelitian, pembiayaan, dan sebagainya. Peneliti 

mengurus perizinan penelitian mulai dari membuat surat pengantar dari kampus, 

kemudian diberikan kepada pihak yang bersangkutan di SMK PPN Lembang. 
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b. Tahap eksplorasi  

Pada tahap ini, fokus penelitian sudah lebih jelas. Data yang dikumpulkan 

bukan lagi bersifat umum, namun sudah dapat lebih terarah, dan ini ditentukan oleh 

kesiapan peneliti pada tahap orientasi. Pengumpulkan data dapat dilakukan dengan 

observasi, wawancara, atau pun studi dokumentasi. Peneliti melakukan eksplorasi 

sampai dicapai tahap redudancy atau data jenuh, yakni ketika data yang didapatkan 

tidak menambahkan informasi yang berarti. Hal lain yang harus sangat diperhatikan 

dalam tahap eksplorasi adalah bahwa peneliti harus menghormati etika penelitian. 

Hal-hal seperti rahasia lembaga yang bersifat tertutup sekiranya tidak perlu 

diekspos maka tidak perlu diangkat karena dikhawatirkan akan merugikan kedua 

belah pihak. Observasi yang dilakukan adalah observasi kelas, hal ini dilakukan 

agar peneliti dapat menangkap keutuhan sehingga muncul pemahaman atas 

pembelajaran di kelas tersebut. Wawancara terstruktur dilakukan dengan guru 

mitra, dan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan siswa. Studi dokumen 

dilakukan pada tugas siswa dan beberapa dokumen terkait 

c. Tahap member check  

Tahap ini adalah tahap ketika data sudah didapatkan oleh peneliti. Setiap data 

yang sudah didapatkan oleh peneliti segera dianalisis dan dituangkap ke dalam 

laporan. Adapun data yang sudah diolah kemudian dapat dikembalikan kepada 

subjek penelitian yang sekiranya dianggap dapat mengecek hasil apakah sesuai atau 

tidak dengan kenyataan ataupun pandangan subjek sesungguhnya. Dalam 

mewawancarai, peneliti selalu mencoba mengklarifikasi apa yang sudah penulis 

dapat. Pada hasil jawaban siswa, ketika ada yang kurang jelas, peneliti mencoba 

untuk mengkonfirmasi ulang. 

6) Menentukan instrumen penelitian  

Instrumen penelitian dalam naturallistc inquiry adalah peneliti itu sendiri. 

Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai hal ini.  

7)  Perencanaan pengumpulan data  

Dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen penelitian, peneliti dapat 

dibantu dengan alat-alat pengumpul data, semisal panduan observasi, panduan 
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wawancara dan angket, serta panduan studi dokumentasi. Untuk lebih lengkapnya 

akan dijelaskan pada sub-bab mengenai hal ini.  

8) Perencanaan analisis data  

Analisis dilakukan sepanjang penelitian sejak awal sampai akhir penelitian 

setiap informasi baru didapatkan. Dalam penulisan, harus dibedakan mana data 

yang deskriptif mengenai keadaan lapangan, mana yang merupakan hasil analisis 

peneliti. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai hal ini.  

9)  Penulisan laporan  

Penulisan laporan disesuaikan dengan aturan tempat peneliti berafliasi, yakni 

Universitas Pendidikan Indonesia dengan peraturan pendoman penulisan karya tulis 

ilmiah yang berlaku.  

 

3.2.Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.2.1. Lokasi  Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah kejuruan (SMK) PPN Lembang 

yang berada di Jl. Tangkuban Perahu, Km.3, Cilumber, Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan SMK PPN Lembang sebagai 

sekolah penelitian dilandasi dari beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu : 1) 

melalui observasi awal peneliti melihat bahwasanya guru mata pelajaran sejarah di 

SMK PPN Lembang sudah menerapkan pengarahan sederhana terkait penggunaan 

literasi informasi seperti ketika   dalam menggunakan literasi informasi, guru 

mengarahkan peserta didik agar selalu mencantumkan sumber yang digunakan. Hal 

ini tentu sangat penting dan sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

terkait ragam literasi informasi yang nantinya akan menjadi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang di tulis oleh peneliti. 2) berdasarkan lokasi SMK PPN Lembang 

yang tidak begitu jauh dari pusat ibu kota provinsi, peneliti terdorong ingin 

mengetahui sejauh mana program literasi yang luncurkan oleh pemerintah pusat 

untuk dimanfaatkan, dilakukan ataupun diterapkan oleh pemerintah daerah maupun 

sekolah. Jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah tentang literasi informasi, 

seharusnya SMK PPN Lembang menjadi sekolah yang sudah menerapkan program 

literasi serta memiliki fasilitas lengkap yang dapat menunjang kebutuhan literasi 
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informasi siswa. Dalam hal ini peneliti berusaha melihat sejauh mana keberhasilan 

dan fungsi control pemerintah terkait peraturan yang berkaitan dengan literasi 

informasi. 3) dilihat dari sisi subjektivitas penelitian yang dilakukan peneliti, 

pemilihan SMK PPN Lembang sebagai lokasi penelitian sedikit menguntungkan 

peneliti karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal peneliti 

maupun instansi yang dalam hal ini universitas dimana peneliti menuntut ilmu. Hal 

tersebut diharapkan akan membantu mempermudah proses penelitian, sehingga 

hasil penelitian pun diharapkan akan lebih maksimal. 

3.2.2. Subjek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik yang berada di kelas X SMK 

PPN Lembang, yang terdiri dari empat kelas dimana seluruh kelas tersebut 

merupakan jurusan APHP (Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian) serta ATPH 

(Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura), dipilihnya empat  kelas  tersebut 

karena pertama berdasarkan keputusan dari pemerintah melalui revisi kurikulum 

2013 bahwa di sekolah menengah kejuruan (SMK) pelajaran sejarah hanya 

diajarkan pada kelas X saja, sehingga peneliti tidak dapat melakukan penelitian di 

kelas XI apalagi kelas XII. 

Kedua, hal tersebut merupakan keputusan dari pihak sekolah, dimana guru mata 

pelajaran sejarah mengizinkan dan menyarankan agar subjek penelitian terdiri dari 

kelas X APHP serta X ATPH 1, X ATPH 2, dan X ATPH 3. Kemudian yang ketiga, 

berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kelas X ATPH dan APHP 

cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peneliti ingin tahu lebih 

lanjut apakah tingkat akivitas siswa dalam proses pembelajaran sejarah sejalan 

dengan penggunaan sumber literasi informasi dalam tugas-tugas terutama tugas 

essai yang siswa kerjakan. Selain itu pemilihan kelas yang semuanya kelas X 

jurusan APHP serta ATPH diharapkan akan memudahkan peneliti ketika membuat 

generalisasi atau kesimpulan hasil penelitian nantinya, mengingat dipilihnya ke 

empat kelas tersebut sudah mewakili sebagian besar kelas X di SMK PPN 

Lembang.  

Selain alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, alasan pemilihan dan penentu 

subjek ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwasanya secara psikologis peserta 
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didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas diharapkan akan lebih mudah dilakukan 

pendekatan jika nantinya peneliti memerlukan pendekatan khusus, selain itu 

pembelajaran sejarah lebih fokus pada jenjang Sekolah Menengah Atas dibanding 

jenjang Sekolah Menengah Pertama. 

 

3.3.Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2015, hlm. 148) adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam yang diamati. Secara spesifik fenomena 

ini disebut variabel penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi (2002, hlm. 134) 

instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data atau alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan mendapatkan data secara objektif. Adapun 

instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.3.1. Lembar Pedoman Observasi 

 Lembar pedoman observasi merupakan suatu alat untuk mengukur tingkah 

laku siswa atau pun proses pembelajaran yang dapat diamati. Dengan lembar 

pedoman observasi ini maka peneliti dapat mengukur atau menilai proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas.  

3.3.2. Lembar Pedoman Wawancara 

Lembar pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui lebih lanjut 

terhadap data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan guru mitra 

mengenai pembelajaran yang selama ini dilakukan sebelum adanya penelitian dan 

proses tindakan yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan agar diketahui 

bagaimana pembelajaran yang terjadi sebelumnya. Dimana jenis wawancara ini 

adalah jenis wawancara yang menggunakan seperangakat pertanyaan baku. Urutan 

pertanyaan, kalimat pertanyaannya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap 

responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (probing) terbatas, dan 

hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara (Moleong, 

2015, hlm. 188). 
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3.3.3. Lembar Catatan lapangan  

Lembar catatan lapangan menurut Sanjaya (2011, hlm. 98) merupakan 

instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan 

tindakan yang dilakukan guru.  Dalam penelitian ini lembar catatan lapangan 

digunakan peneliti untuk melihat bagaimana proses pembelajaran belajar siswa 

dalam menggunakan literasi pada tugas essai dalam pembelajaran sejarah. 

3.3.4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah rekaman foto untuk 

merekam suasana kelas secara mendetail tentang peristiwa-peristiwa yang terjaadi 

di kelas, dokumen-dokumen resmi seperti: silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri data yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuisioner. 

Sugiyono (2015, hlm. 203) mengemukakan bahwa: observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, atau proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. 

Dalam penelitian ini untuk melihat segala aspek yang berkaitan dengan tema 

penelitian yang ingin peneliti teliti, peneliti melakukan observasi di SMK PPN 

Lembang khususnya di kelas X APHP, ATPH 1, ATPH 2, serta ATPH 3, dengan 

durasi observasi empat kali pertemuan/pengamatan di setiap kelasnya.  

3.4.2. Wawancara  

Wawancara menurut Denzin (1984) merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Sedangkan menurut 

Hopkins wawancara merupakan suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di 

dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Orang-orang yang diwawancarai 

dapat termasuk beberapa orang siswa, kepala sekolah, beberapa teman sejawat, 
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pegawai tata usaha sekolah, orang tua siswa, dan lain-lain. Mereka disebut informan 

kunci atau key informants, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan khusus, 

status, atau keterampilan berkomunikasi (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 117-118). 

Esterberg (Sugiyono, 2011, hlm. 317) wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukr informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui tanggapan guru maupun siswa 

mengenai literasi informasi dalam tugas essai siswa pada pembelajaran sejarah. 

Menurut Emzir (2010, hlm. 169) tidak ada satu cara pun yang paling baik untuk 

wawancara, tidak ada satu format tunggal yang tepat untuk semua situasi, dan tidak 

ada satu cara tunggal dari penyusunan kata-kata pertanyaan yang akan selalu 

bekerja. Situasi evaluasi tertentu, keperluan dari orang-orang yang diwawancarai, 

dan gaya personal pewawancara semuanya secara bersama-sama menciptakan 

situasi yang unik untuk setiap wawancara.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada peserta didik di empat 

kelas (kelas X APHP, ATPH 1, ATPH 2, serta ATPH 3) berjumlah 20 orang siswa 

yang disetiap kelasnya peneliti mewawancarai 5 orang siswa bernama JF, RN, SAP, 

RHP, CR, CL, NS, MN, ADP, D, DF, K, HJ, CMN, YF, DG, SHFZI, NZS, AF, 

serta ASF. Selain itu peneliti juga mewawancarai guru mata pelajaran sejarah 

bernama DRS sebagai upaya meneliti aspek yang ditemukan dari berbagai sudut 

pandang. Proses wawancara dilakukan di lingkungan sekolah yang dilaksanakan 

secara bertahap di setiap kelasnya. 

3.4.3. Dokumentasi 

Sukmadinata (2009, hlm. 221) menjelaskan bahwa studi dokumentasi 

merupakan “suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis gambar maupun 

elektronik”. Studi dokumentasi berfungsi sebagai sumber data yang berupa 

kumpulan informasi yang berkaitan dengan suasana saat proses pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini peneliti peneliti menggunakan dokumen berupa poto-poto 

dokumentasi pada saat proses pembelajaran di kelas maupun lingkungan sekolah 

yang sekiranya dapat membantu peneliti memperoleh gambaran yang ingin peneliti 

ketahui. Selain itu selaras dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, peneliti 

juga mengumpulkan serta menggunakan tugas-tugas bentuk uraian atau essai siswa 

sebagai data utama dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan literasi 

informasi yang di ambil dari keempat kelas penelitian selama empat kali penelitian 

di masing-masing kelasnya.  

3.4.4. Catatan Lapangan 

Kunandar (Sakti, 2014, hlm. 37) mengungkapkan bahwa catatan lapangan 

adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi terrhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. 

Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan beberapa 

aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai 

sumber data.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan catatan lapangan untuk mengetahui 

segala kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas seperti suasana 

kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan 

beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan 

sebagai sumber data. Melalui catatan lapangan juga, dapat diperoleh gambaran 

mengenai penggunaan literasi informasi, maupun permasalahan yang terjadi dalam 

tugas essai siswa pada pembelajaran sejarah. 

 

3.5.Teknik Analisis Data 

Sukardi (2013, hlm. 12-13) menjelaskan tiga tahapan proses analisis data dalam 

penelitian: 

3.5.1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah memilah-milah data mana saja yang sekiranya bermanfaat 

dan data mana saja yang dapat diabaikan, sehingga data yang terkumpul dapat 

memberikan informasi yang bermakna. 
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Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti yang terkumpul dapat 

memberikan informasi yang bermakna bagi penelitian berupa hasil tugas, hasil 

catatan lapangan, hasil wawancara dengan guru dan siswa serta hasil dokumentasi.  

3.5.2. Display  Data 

Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk narasi, grafis, tabel, dan matrik 

yang berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang sesuatu hal berkaitan dengan 

variabel yang satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan serta menyajikan data dalam 

bentuk narasi yang didukung beberapa tabel yang dapat menunjukkan informasi 

tentang proses maupun hasil penelitian. Penyajian data dalam bentuk narasi di 

dalam penelitian ini meliputi pemaparan seluruh data penelitian mulai dari 

pelaksanaan penelitian hingga hasil penelitian yang di dapat. Adapun penggunaan 

tabel hanya sebagai pendukung untuk menjelaskan beberapa data seperti indikator 

penelitian, serta tugas-tugas siswa yang di klasifikasikan dengan indikator 

penelitian berdasarkan kelas yang terdapat di dalam lampiran penelitian.  

3.5.3. Verifikasi Data 

Penyimpulan yaitu proses menarik intisari atas sajian data dalam bentuk 

pernyataan singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas. Pada proses 

inipun kesimpulan dikemukakan untuk mengecek apakah data yang diperoleh telah 

menjawab rumusan masalah penelitian atau tidak sehingga hasil dari penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan ketika peneliti memeriksa 

apakah data yang diperoleh telah menjawab rumusan masalah penelitian atau tidak 

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 
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3.6.Validasi Data 

Untuk mendapatkan data yang mendukung dan sesuai dengan karakteristik 

fokus permasalahan dan tujuan penelitian, teknik validasi data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1. Triangulasi  

Triangulasi data adalah membandingkan persepsi sumber data/informan yang 

satu dengan yang lain di dalam/mengenai situasi yang sama. Misalnya persepsi 

situasi mengajar ditinjau dari (1) guru, (2) siswa, (3) pengamat (Kusumah dan 

Dwitagama, 2012, hlm. 83).  

Wiriaatmadja (2014, hlm. 169) mengungkapkan bahwa triangulasi data adalah 

memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis yang anda sendiri timbulkan 

dengan membandingkan dengan hasil orang lain misalnya mitra peneliti lain dan 

hadir menyaksikan situasi yang sama. Bahkan menurut Elliot (1976), triangulasi 

dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang, yakni sudut pandang guru, sudut 

pandang siswa, dan sudut pandang yang melakukan pengamatan atau observasi 

(atau peneliti sendiri). 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memeriksa kebenaran temuan data yang 

peneliti temukan serta pendapat yang peneliti miliki dalam proses penelitian, 

dengan membandingkan dengan pendapat atau sudut pandang orang lain seperti 

pendapat atau sudut pandang yang di kemukakan oleh siswa dan guru. Sehingga 

tercipta kesimpulan yang objektif mengenai perbandingan persepsi yang satu 

dengan yang lain di dalam atau mengenai situasi yang sama 

3.6.2. Member Check 

Member check memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data 

yang diperoleh selama observasi atau atau wawancara dari narasumber siapa pun 

juga seperti kepala sekolah, beberapa teman sejawat, pegawai tata usaha sekolah, 

orang tua siswa, dan lain-lain. Apakah keterangan atau informasi atau penjelasan 

itu tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan keajegannya dan 

data itu terperiksa kebenarannya (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 168).  

Dalam kegiatan ini data atau informasi yang diperoleh seperti hasil tugas siswa 

maupun wawancara dengan siswa tersebut dikonfirmasikan dengan guru mitra 



68 
 

 

Efik Mulyati, 2020 

PENGGUNAAN LITERASI INFORMASI DALAM TUGAS ESSAI SISWA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH 

(PENELITIAN NATURALISTIK INKUIRI DI SMK PPN LEMBANG) 

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

penelitian, melalui refleksi dan diskusi pada tiap pelaksanaan penelitian sampai 

akhir keseluruhan pelaksanaan penelitian. Sehingga terjaring data yang lengkap dan 

memilki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

3.6.3. Expert Opinion 

Expert opinion adalah pendapat para ahli, termasuk dalam hal ini adalah 

sumbangan saran pembimbing dalam penelitian dan pendapat para ahli dalam 

referensi tulisannya. 

Wiriaatmadja (2014, hlm. 171) mengungkapkan bahwa expert opinion yakni 

meminta pakar atau pembimbing anda memeriksa semua tahapan kegiatan 

penelitian, dan memberikan arahan atau judgements terhadap masalah-masalah 

penelitian yang anda kemukakan. Meliputi perbaikan, atau penghalusan tata cara 

penulisan berdasarkan arahan atau opini pakar atau pembimbing yang selanjutnya 

akan memvalidasi hipotesis, konstruk, atau katagori dan pada tahap selanjutnya 

analisis yang akan anda lakukan dan dengan demikian akan meningkatkan derajat 

keterpercayaan penelitian anda. 

Dalam penelitian ini peneliti selalu berpatokan pada pendapat pembimbing I 

yang bernama Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum. serta pembimbing II yang 

bernama Bapak Prof. Dr. H. Didin Saripudin, M.Si. Kedua pembimbing bertugas 

memeriksa semua tahapan kegiatan penelitian, memberikan arahan terhadap 

masalah-masalah penelitian yang peneliti kemukakan yang meliputi perbaikan, atau 

penghalusan tata cara penulisan berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah 

yang berlaku. Selain itu pembimbing juga membantu mengarahkan peneliti dalam 

proses validasi data, hingga pada tahap analisis yang dengan demikian akan 

meningkatkan derajat keterpercayaan hasil penelitian yang peneliti lakukan. 

 

 

 

 

 


