
29   PGSD UPI Kampus Serang 
 

BAB III 

METODE PENETLITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam (Anggito & Setiawan 2018 : 7) 

penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

 

2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode penelitian studi literatur (Library Research) dan termasuk 

pada penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan terhadap model 

pembelajaran Inside Outside Circle yang berkaitan dengan keaktifan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 Menurut Rosyidhana (2014 : 3) dalam (Rusmawan 2019:104) studi 

literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan 

membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang 

menjelaskan tentang landasan teori. Sama halnya dengan pengumpulan data 

dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-

sumber seperti buku, karya tulis, serta beberapa sumber lainnya yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian (Dewi dalam Rusmawan, 2019:104). 

 

B. Sumber Data Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang peneliti gunakan berupa 

buku-buku, yaitu: 

1. Buku Strategi Belajar Mengajar di tulis Johar dan Hanum dan di cetak 

pada tahun 2017 di Yogyakarta, dengan penerbit Cv Budi utama. 

2. Buku Pendidikan Kewarganegaraan di tulis Baso Madiong, dkk dan  di 

cetak pada tahun 2018 dengan penerbit Celebes Media Perkasa 
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3. Buku Evaluasi Pembelajaran yang di tulis Widanarto Prijowuntato dan di 

cetak pada tahun 2016 di Yogyakarta, dengan penerbit Sanata Dharma 

University Press 

 

C. Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2009 : 305) dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menerapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan 

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

dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen penelitian yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi 

yang meliputi buku-buku dan jurnal. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Dokumentasi menurut Sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambaran yang berupa laporan serta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal. 

 

D. Analisis Data Kualitatif 

 Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya menjadi seperangkat hasil, baik dalam penemuan-

penemuan penelitian baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa (Sugiyono, 

2012 : 244). Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik 

analisis data kualitatif dengan berlandaskan pada data-data kepustakaan tentang 

variabel penelitian. Langkah-langkah ini penelitian studi literatur ini sebagai 

berikut: 
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1. Menentukan rumusan masalah 

2.Landasan teori  

3.Pengumpulan data 

4.Analisis data studi literatur 

5.Penyajian data hasil analisis 

6.Kesipulan analisis data studi literatur 

 

 


