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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari 

dan mengumpulan data berguna dalam penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas 

Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi . 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bertujuan menemukan, memahami, menjelaskan dan 

memperoleh gambaran permasalahan tentang implementasi kurikulum 2013 di 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, melalui :  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini  dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. (Etta Mamang 

Sangadji, 2010: 21). penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya 

dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik 

(Etta Mamang Sangadji, 2010: 26). 

 Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data dalam proposal ini 

adalah informan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini 

dipertimbangkan latar belakang, pelaku, peristiwa dan proses sesuai dengan 

kerangka dan perumusan masalah. Karena informasi sejak awal telah ditentukan 

(purposive sampling) dengan asumsi memiliki informasi yang dibutuhkan.  
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           Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.(Sugiono, 2008: 96). Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam 

penelitian ini adalah Informan yang secara langsung terlibat dalam implementasi 

kurikulm 2013 : 

1. Ketua musyawarah kerja kepala sekolah Kabupaten Kuantan Singingi 

2. Instruktur tingkat Kabupaten Kuantan Singingi 

3. Team pengawas/Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 Kabupaten 

Kuantan Singingi 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancarai disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai 

disebut interviewee. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan 

pertama. (Husaini Usman, 2011: 55) 

3.3.2 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. (Husaini Usman, 2011: 52) Yaitu data yang dibutuhkan 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan 

noumena yang relevan dengan fokus penelitian di situs penelitian. Penekanan 

observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna yang terkandung dari 

berbagai aktivitas terarah tujuan.  
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3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen, artinya barang-barang tertulis, (Etta 

Mamang Sangadji, 2010:153 ). Dokumentasi adalah jenis data penelitian yang 

antara lain: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan. (Etta Mamang Sangadji, 2010:176 ). 

3.4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiono, 2008: 90). Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subyek atau obyek dengan kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. (Etta Mamang Sangadji, 2010: 185). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian  ini adalah pegawai yang 

terlibat dalam penerapan kurikulum 2013. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.(Sugiyono, 2008: 91).sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilimki oleh populasi. (Etta Mamang Sangadji, 2010: 186). 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. di bawah ini jumlah sampel yang akan diteliti. 
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Tabel 3.1 

Jumlah sampel penelitian 

NO Nama Jabatan 

1 Drs. Yurnalis, MM Ketua MKKS 

2 Hepi Maizon, Mpd Instruktur Kabupaten  

3 Jayusman, Spd Instruktur Kabupaten 

4 Ahmad Kamami, Spd Instruktur Kabupaten 

5 Fadli  Tim Pengawas 

6 Fitra Arianto, S.Hi Tenaga didik 

7 Ade Irmayani, Spd Tenaga didik 

 

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa orang yang akan di wawancarai 

antara lain: 

1).  Ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) Kabupaten Kuantan 

Singingi, yaitu Drs. Yurnalis, MM 

2).  Instruktur tingkat Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 3 orang,  

      diantaranya Hepi Maizon, Mpd, Ahmad Kamami, Spd, dan Jayusman, 

     Spd 

4).  Team pengawas/monitoring evaluasi Kabupaten Kuantan Singingi,  

      yang diwakili oleh Fadli. 

5.   Tenaga pendidik berjumlah 2 orang, yaitu Fitra Arianto, S.Hi dan Ade  

      Irmayani, Spd 

 Dalam memilih sampel peneliti menggunakan teknik pusposive sampling 

dimana berdasarkan kriteria dan informasi yang diinginkan, Adapun kriteria 

dalam penarikan sampel adalah sebagai berikut: 

- orang yang berkaitan lansung dengan kegiatan implemntasi kurikulum 

2013 
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- sudah bekerja minimal 2 tahun ditempat yang sama 

- paham dengan konsep kurikulum 2013 

3.5. Teknik Analisa Data 

Analisa data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis 

dari hasil catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan. 

Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran menurut (N.K 

Malhotra, (2006) dalam Etta Mamang Sangadji, 2010: 199). Yang pada dasarnya 

meliputi 3 alur kegiatan setelah proses pengumpulan data yaitu : reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Namun, analisis data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi 

dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses 

pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Miles dan Husberman, reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. (Etta Mamang 

Sangadji, 2010: 199). 

b. Penyajian data (Data Display) 

Menurut Miles dan Husberman, mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
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adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Etta Mamang Sangadji, 

2010: 200). 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 

sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 

akibat suatu fenomena dan noumena terjadi. Dalam penarikan kesimpulan Peneliti 

menggunakan kerangka teori yang dipakai sebagai kerangka pikir penelitian. 

 

 

 


