
28

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wates yang berlokasi di

Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. SMA Negeri 2

Wates di pilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan waktu dan

biaya. Selain itu karena lokasi merupakan salah satu sekolah unggulan di

Kabupaten Kulon Progo yang menerapkan pembelajaran moving class dan

belum pernah dilakukan penelitian mengenai masalah yang sama.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2013 - Februari 2014.

Adapun rincian rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

Proposal : November 2013

Perijinan : Januari 2014

Pengumpulan data : Februari 2014

Analisis data : Maret 2014

C. Bentuk Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini metode

yang cocok dan relevan untuk digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Maksudnya dengan penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara

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

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai



29

metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Penggunaan metode ini diharapkan akan

memperoleh hasil informasi kualitatif dengan deskripsi analisis yang teliti.

Menurut W. Gulo (2000:19) tipe penelitian ini didasarkan pada pertanyaan

dasar yang kedua, yaitu bagaimana. Untuk mengetahui suatu permasalahan

pasti kita akan menanyakan “apa”, pertanyaan itu hanya sebatas mengetahui

inti permasalahan saja tanpa mengetahui bagaimana rincian permasalahannya.

Kita tidak puas bila hanya mengetahui apa masalahnya secara eksploratif,

tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi (W. Gulo

2000:19).

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari

dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut

Jane Stokes (2006:30) sumber primer adalah bahan yang menyusun objek

analisis; sumber ini terdiri dari apa yang sesungguhnya akan dipelajari.

Sumber primer merupakan sumber yang dapat terlihat secara langsung di

lapangan tanpa ada penafsiran tambahan dari orang lain. Sumber tersebut

murni mengenai permasalahan yang terjadi. Berbeda dengan sumber

sekunder, sumber ini merupakan sumber penunjang untuk memperkuat

analisis mengenai permasalahan yang terjadi. Sumber sekunder bisa diambil

dari bacaan-bacaan, majalah, koran, buku ataupun peraturan undang -undang.
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Dalam penelitian ini data-data kualitatif di tafsirkan agar mendekati

kebenaran yang di harapkan, adapun sumber data primer yang di gunakan

dalam penelitian ini meliputi :

1. Informasi dari narasumber yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil

Kepala Sekolah bagian Kurikulum, Guru Mata Pelajaran, Karyawan dan

Siswa SMA Negeri 2 Wates.

2. Tempat dan aktivitas dilakukannya kegiatan pembelajaran moving class

SMA Negeri 2 Wates.

Sumber sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data guru, karyawan dan siswa SMA N 2 Wates.

2. Profil Sekolah dan sejarah SMA N 2 Wates.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus.

4. Buku-buku yang terkait dengan pembelajaran moving class.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan awal yang dilakukan peneliti

di lapangan. Peneliti mulai melakukan penelitian dengan observasi ataupun

wawancara. Burhan Bungin (ed) (2001:77), menjelaskan persoalan penting

dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat

dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang di tetapkan adalah representatif”.

Dalam pengumpulan data peneliti harus bisa yakin bahwa data yang di

peroleh itu dapat menguatkan hasil penelitian. Pengumpulan data dapat
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dilakukan melalui beberapa cara seperti wawancara, observasi atau mencatat

dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang

yang diwawancarai (interviewee) (Heru Trianto dan Burhan Bungin

2001: 155). Melalui wawancara peneliti akan memperoleh informasi

yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di lapangan. Peneliti

akan mendapatkan penafsiran yang berbeda dari orang yang

diwawancarainya. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian

kualitatif ini sifatnya terbuka.

Wawancara terbuka dilakukan dengan subjek menyadari dan

tahu tujuan dari wawancara (Heru Trianto dan Burhan Bungin 2001:

155). Sebelum wawancara di mulai peneliti terlebih dahulu memberi

tahu narasumber mengenai tujuan kedatangannya untuk memperoleh

informasi dari narasumber. Dalam penelitian terbuka akan

menciptakan suasana yang santai tapi resmi sehingga antara

pewawancara dan narasumber akan merasa nyaman.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber

yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran

moving class di SMA Negeri 2 Wates. Ada beberapa kelebihan dapat
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melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data

diperoleh secara mendalam, yang di interview bisa mengungkapkan isi

hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan

diarahkan yang lebih bermakna (Anas Sudijono 1996: 82). Wawancara

akan dilakukan oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian

Kurikulum, Guru Mata Pelajaran Sejarah, dan perwakilan dari siswa

setiap angkatan.

Kisi-kisi pedoman wawancara untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Sekolah bagian Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran Sejarah

No Indikator

1 Pemahaman tentang pembelajaran moving class

2 Penerapan pembelajaran moving class di SMA Negeri 2

Wates

3 Manajemen sekolah dalam penerapan moving class

4 Kendala yang di hadapi dalam pembelajaran moving

class di SMA Negeri 2 Wates

5 Kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran

moving class

6 Kesiapan guru dalam pembelajaran moving class

7 Kesiapan sarana dan prasarana dalam pembelajaran

moving class

8 Kesiapan siswa dalam pembelajaran moving class
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9 Kondisi lingkungan sekolah dan luar sekolah

10 Peranan setiap warga sekolah dalam pembelajaran

moving class

11 Kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran moving

class

12 Hasil pembelajaran di SMA Negeri 2 Wates dengan

model pembelajaran moving class

Kisi-kisi pedoman wawancara untuk Siswa

No Indikator

1 Pemahaman siswa tentang pembelajaran moving class

2 Tanggapan siswa mengenai pembelajaran moving class

3 Kendala siswa dalam pembelajaran moving class

4 Keuntungan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran

moving class

2. Observasi langsung

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti selama kegiatan

penelitian berlangsung. Dari hasil observasi peneliti akan memperoleh

informasi tambahan menurut kacamata peneliti. Pertimbangan

digunakannya teknik ini adalah bahwa apa yang dikatakan orang sering

kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan (Tadjoer Ridjal 2001:

138). Sehingga dengan observasi peneliti dapat menyimpulkan sendiri
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melalui kacamata peneliti tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Tahap

observasi mulai mengajak peneliti untuk berpikir kritis mengenai apa

yang terlihat di lapangan. Peneliti harus dapat menganalisis secara

jernih tanpa mendapat atau bergantung pada pendapat orang lain.

Melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian,

peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah

masyarakat (Burhan Bungin 2003: 65). Melalui observasi peneliti akan

dapat melihat secara jelas bagaimana kenyataan yang ada di lapangan.

Observasi secara langsung juga akan memberikan informasi tambahan

tentang hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang di

sekitar yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Kisi-kisi panduan Observasi

No Indikator

1 Kondisi fisik sekolah

2 Manajemen kurikulum sekolah

3 Sarana dan prasarana sekolah

4 Kesiapan guru sejarah dalam pembelajaran moving class

5 Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Wates

6 Kelebihan pembelajaran sejarah dengan moving class

7 Kekurangan dan kendala pembelajaran sejarah dengan moving

class
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3. Mencacat Dokumen (Content Analysis)

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, agenda, lengger, dan sebagainya (Suharsimi

Arikunto, 2006: 231). Pencatatan dokumentasi dilakukan untuk

menganalisis isi dari fakta yang tersirat atau tersurat. Dokumen sudah

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam

banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong,

2006: 217). Teknik mencatat dokumen dilakukan untuk

mengumpulkan data yang di peroleh dari dokumen teks lain yang

terkait dengan pembelajaran moving class di SMA Negeri 2 Wates.

Adanya dokumentasi akan memperkuat analisis peneliti mengenai

permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Cuplikan (Sampling)

Peneliti cenderung menggunakan Teknik Cuplikan (Sampling) karena

di anggap lebih akurat dan praktis. Teknik cuplikan digunakan dalam

penelitian kualitatif agar peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang

sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Sampling bertujuan (purposive

sampling), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan

sampelnya (Suharsimi Arikunto 2009: 97).
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Permasalahan dan kenyataan yang terdapat di lapangan akan dapat

dengan cepat di temukan oleh peneliti dengan penggunaan teknik cuplikan

ini. Dalam purposeful sampling, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi

penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan

pokok yang akan diteliti (Haris Herdiansyah 2010: 106). Subjek penelitian

yang dipilih memiliki kesamaan dengan tujuan penelitian yang akan

dilakukan. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan sampling

yang bersifat homogen karena subjek dan lokasi mengarah pada

permasalahan yang terjadi. Sampling yang bersifat homogen adalah strategi

dalam teknik purposeful sampling yang peneliti memilih subjek penelitian

atau lokasi penelitian atas dasar adanya kesamaan sifat atau karakteristik dari

kelompok atau populasinya (Haris Herdiansyah 2010: 109).

Sehingga untuk informan yang di pilih peneliti untuk mencari

informasi adalah orang-orang yang terlibat langsung di dalam kegiatan

pembelajaran di sekolah. Menurut Burhan Bungin (2003: 53) terdapat tiga

tahap pemilihan sampel data penelitian kualitatif, yakni: a) pemilihan sampel

awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial

(untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, b) pemilihan sampel

lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi

yang mungkin ada, dan c) menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana

dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi

Perolehan informasi).
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G. Validitas Data

Validitas data merupakan suatu tahap yang dilakukan dalam penelitian

agar data-data yang di peroleh itu benar-benar pasti. Menurut J.R. Raco

(2009:134) ada beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk

menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu: tiangulasi, member

checks dan auditing. Ketiga teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang

berbeda. Tujuan dilakukannya validitas data pada penelitian agar tidak terjadi

perbedaan antara hasil yang di tuliskan oleh peneliti dengan apa yang ada di

lapangan.

Triangulasi merupakan penggunaan berbagai teknik pengumpulan

data (wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan, dan dokumentasi)

dari berbagai sumber (orang, waktu, dan tempat) (Tadjoer Ridjal 2001: 141).

Teknik ini merupakan kegiatan pengecekan ulang data yang telah di peroleh

di lapangan. Pada teknik triangulasi peneliti membandingkan hasil penelitian

melalui observasi dengan wawancara atau dokumen. Selain itu peneliti juga

harus membandingkan penafsiran dirinya sendiri dengan orang lain.

Membandingkan perkataan orang lain saat dilakukannya wawancara atau

observasi dengan kenyataan sehari-hari yang ada. Kegiatan pembandingan

hasil perolehan data dilakukan hingga peneliti benar-benar merasa yakin

bahwa sumber yang diperolehnya tidak terdapat perbedaan.

Member checks merupakan cek interpretasi data dengan subjek

penelitian dan informan dari mana data itu diperoleh (Tadjoer Ridjal 2001:

141). Cek ulang hasil temuan oleh peneliti dengan partisipannya yang
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bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti harus memberikan

pertanyaan kepada minimal satu partisipan untuk bisa mengetahui apakah

data yang diperoleh sudah lengkap dan layak untuk di tuliskan dalam laporan

penelitian. Melalui member cheking peneliti akan dapat mengetahui bahwa

data yang diperoleh bersifat representatif atau tidak.

Auditing atau Audit trail adalah upaya mengenal situasi lokasi

penelitian (Tadjoer Ridjal 2001: 142). Peneliti mencoba kembali untuk

memahami mengenai kondisi lokasi penelitian. Ketika peneliti mendapat

gambaran yang sama seperti pandangan awalnya peneliti memulai untuk

mengevaluasi apakah data yang di perolehnya sama dengan kenyataan atau

tidak.

Tiangulasi, member checks dan auditing dapat di ambil salah satu saja

untuk melakukan validitas data. Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2

Wates ini peneliti cenderung memilih teknik Triangulasi. Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2014:125).

Dalam penelitian digunakan triangulasi sumber dan metode atau teknik, hasil

data yang telah di peroleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan

dokumen agar penelitian tentang pembelajaran moving class di SMA Negeri

2 Wates mendapatkan hasil yang akurat.

H. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
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tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

(Lexy J. Moleong 2006: 280).

Inti dari analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun

kuantitatif adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang

dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu

perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik

adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak

biasa atau menimbulkan prespektif yang berbeda-beda (Haris Herdiansyah

2010: 158).

Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,

Creswell (1994) berpendapat bahwa beberapa poin penting yang perlu

diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain: 1) Analisis

data kualitatif dapat dilakukan secara stimulan dengan proses pengumpulan

data, interpretasi data, dan penulisannya naratif; 2) Pastikan bahwa analisis

data kualitatif yang telah dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data

(data reduction) dan interpretasi (interpretation); 3) Ubah data hasil reduksi

dalam bentuk matrik; 4) Identifikasi prosedur pengodean (coding) digunakan

dalam reduksi informasi dalam tema-tema atau kategori-kategori yang ada; 5)

Hasil analisis data yang telah melewati prosedur reduksi yang telah diubah

menjadi bentuk matriks yang telah diberi kode (coding), selanjutnya

disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih (Haris Herdiansyah 2010:

161-163).
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Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman

terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat

penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan

data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft.

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau

waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses

pengumpulan data dapat dilakukan.

2. Reduksi Data

Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang

diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan di analisis.

3. Display Data

Mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan

sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi

sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta

akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret

dan sederhana yang disebut subtema yang diakhiri dengan pemberian kode

(coding) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang

sebelumnya telah dilakukan.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Berisi

uraian dari seluruh subkategori tema yang tercantum pada tabel
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kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote

verbatim wawancara. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan

penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan

penelitian.

Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

(Sumber: Haris Herdiansyah 2010:164)

Pengumpulan
Data

Kesimpulan/
Verifikasi

Reduksi Data Display Data


