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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian riset lapangan (field research) yaitu

menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang

selanjutnya disebut informan/responden. Melalui instrumen pengumpulan

data seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model

penelitian kualitatif Deskriptif yaitu yang digunakan untuk mendapatkan

data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna1.

b. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah. Metode

penentuan subyek merupakan cara yang dipakai untuk prosedur yang

ditempuh dalam menentukan jumlah/banyaknya subyek yang dikenai

penelitian. Adapun subyek penelitian ini ada empat responden yaitu :

 Kepala Sekolah yang merupakan penanggung jawab atas keseluruhan

proses pengajaran yang diselenggarakan oleh Sekolah.

 Guru SMPIT Bangkinang Kota, dalam penelitian ini yang diambil

adalah Guru Pelajaran Sains.

1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung;alfabetah. 2007. hal. 3
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Sedangkan objek penelitiannya adalah Pelajaran Sains itu sendiri

(IPA).

c. Populasi dan Sampel

Karena populasinya sedikit hanya guru IPA yang ada di SMPIT maka

tidak pakai sampel.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dokumen-dokumen yang ada di

SMPIT Bangkinang Kota.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji

penulis menggunakan beberapa metode yaitu

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengamati, baik secara langsung ataupun tidak langsung serta

menggunakan pencatatan tentang hasil pengamatan tersebut secara

sistematis.

Observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, merupakan

observasi yang bersifat informasi (apa yang terjadi), dan bersifat konteks

(hal-hal yang berkaitan disekitarnya) Maka dalam melakukan observasi

penelitian kualitatif ini, tidak hanya mencatat suatu kejadian atau

peristiwa, akan tetapi juga mengamati segala sesuatu atau sebanyak

mungkin hal-hal yang diduaa ada kaitannya dengan fokus penelitian yang
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sedang diteliti. Hal ini sesuai denaan pendapatnya Buford Junket-, dalam

Patton dalam Moleong, bahwa dalam penelitian kualitatif dilakukan

dengan empat tahap pengamatan (observasi).

Pertama. observer berperan serta secara lengkap (complete partis Sainsnt).

Dalam hal ini. aktivitas peneliti sepenuhnya menjadi anggota kelompok

dari kelompok yang diamati. Maka dari itu, seorang peneliti dapat

memperoleh semua informasi dan subjek penelitian, termasuk yang rahasia

sekalipun.

Kedua, peneliti berperan sebagai pengamat (partisSainsn as observer),

dalam hal ini peranan observer tidak sepenuhnya masuk dalam kelompok

subjek penelitian, tetapi hanya sekedar pengamat, sehingga keberadaan

observer tidak diketahui. Maksud dari tujuan itu supaya mendapatkan

seluruh informasi yang diperlukan, termasuk yang bersifat rahasia.

Ketiga, observer berperan sebagai pengamat yang berperan serta (observer

as partis Sainsnt). Hal ini dilakukan dengan tujuan utuk memperlihatkan

status observer secara umum, supaya dapat memperoleh data yang

diperlukan peneliti sekalipun bersifat rahasia sekalipun.2

Keempat, peran observer sebagai pengamat penuh (complete observer),

hal ini dilakukan untuk mengetahui setiap detail kelompok yang sedang

diteliti dari jauh, bahkan tidak kelihatan sebagai peneliti, hampir dikatakan

tidak ada rahasia yang diamati.

2 Sugiyono. Model Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012). hal.333
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Observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi

kedua yaitu peneliti berperan sebagai pengamat (partisSainsn as observer),

dalam hal ini peranan observer tidak sepenuhnya masuk dalam kelompok

subjek penelitian, tetapi hanya sekedar pengamat, sehingga keberadaan

observer tidak diketahui. Maksud dari tujuan itu supaya mendapatkan

seluruh informasi yang diperlukan, termasuk yang bersifat rahasia.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan,transkrip, buku, surat kabar majalah dan sebagainya. Metode

dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh informasi

berupa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti foto, buku kerja

guru,daftar guru beserta tugas-tugasnya.

Dalam penelitian ini, analisis data meliputi pekerjaan yang berkaitan

dengan data mengenai pola integrasi nilai-nilai pendidikan keluarga dalam

pembelajaran SAINS di sekolah untuk membangun kesadaran lingkungan

hidup siswa. Bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskannya apa yang dapat

diceritakannva kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data,

merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan kedalam pola,

tema, atau katagori.
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3. Metode Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara/kuesioner lisan

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara. wawancara

digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden dengan

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada siswa-

siswa, para guru SAINS, Kepala sekolah, serta orang tua yang

berkompetensi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik wawancara berstrukur. Pada saat melakukan proses

wawancara peneliti dibantu oleh suatu kerangka acuan yang disebut

pedoman wawancara. Pertanyaan yang dipersiapkan disesuaikan dengan

masalah yang sedang dibahas dalam penelitian, sehingga pertanyaan

kepada sumber data merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencari

data guna pemecahan masalah penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam

mengadakan pendataan dan informasi, maka peneliti menggunakan

catatan-catatan lapangan, yaitu peneliti mengaplikasikannya dengan

perspektif emic, (pandangan responden), yaitu berusaha mengetahui

bagaimana responden memandang dari segi perspektifnya. Wawancara

yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan keuntungan berbagai pihak, sedangkan dalam

pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu berupacatatan-catatan

lapangan, dengan tujuan untuk memudahkan dan menginat data yang akan
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dikumpulkan, baik yang bersifat verbal maupun non verbal. Maka dari itu,

untuk mengimbangi keterbatasan daya ingat peneliti mengenai informasi

yang diperoleh digunakan dengan cara wawancara terbuka (open endeed

interview).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

Hipotesis.

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain.Dalam analisis data ini

menggunakan kerangka berpikir induktif yaitu analisis berdasarkan data

yang diperoleh atau berangkat dari fakta-fakta yang khusus.3

C. Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Tekhnik pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tekhnik pengumpulan data yang bermacam-macam

(trianggulasi atau gabungan), dan dilakukan secara terus menerus

sampai datanya jenuh.

3Sugiyono. Mode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012). hal.333
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b. Tekhnik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis dan bermacam-macam, data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-Unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehinga mudah Sains dipahami oleh diri sendiri

maupun orang lain, yang bersifat induktif dan berkelanjutan.

2. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Yang menjadi objek penelitiannya yaitu Guru SMPIT Madani

Bangkinang kota, guru SAINS, Siswa dan kepala sekolah: Sedangkan

lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah SMPIT yang ada di

Bangkinang Kota.


