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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu (dalam 

konteks tertentu). Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

penelitian ini menganalisis dan mendiskripsikan model komunikasi yang didapatkan 

dari hasil wawancara dengan informan penelitian.    

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (descriptive 

research). Menurut Nana Syaodih “penelitian deskriptif ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Para peneliti 

tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan- perlakuan tertentu terhadap 

objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya”.
1
  

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti 

menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.
2
 

                                                           
1
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan  dengan menyajikan sebuah data-data yang 

telah dikumpulkan secara apa adanya tanpa memberikan perlakuan-perlakuan tertentu 

terhadap objek penelitian. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh penulis guna mengetahui gambaran 

secara sistematik mengenai implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan di 

Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten Konawe. 

B. Subjek Penelitian dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah guru Madrasah Aliyah 

Wawotobi Kabupaten Konawe, dimana di sekolah tersebut sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 dengan jumlah 23 guru. Dalam penelitian ini, subyek penelitian 

sama dengan wilayah populasi, karena subyek penelitiannya terbatas dan masih 

dalam jangkauan sumber daya, maka dapat  dilakukan  studi  populasi,  yaitu  

mempelajari  seluruh  subyek  secara langsung.
3
 Oleh karena itu, peneliti memilih 

jenis penelitian populasi, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel. 

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan   oleh   

peneliti   untuk   dipelajari   dan   kemudian   ditarik   sebuah kesimpulan.
4
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C. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Adapun dalam penelitian ini, penulisi 

mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten Konawe. 

Peneliti mengambil Lokasi di Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten 

Konawe karena di sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 sehingga terdapat data yang diperlukan oleh peneliti yang 

memungkinkan untuk digunakan sebagai obyek penelitian. Selain itu, peneliti 

memilih lokasi penelitian di sekolah tersebut karena belum adanya penelitian oleh 

peneliti lain tentang topik yang sedang dibahas oleh peneliti di Madrasah Aliyah 

Wawotobi Kabupaten Konawe. Lokasi yang mudah di jangkau oleh peneliti juga 

merupakan salah satu alasan peneliti memilih melakukan penelitian Madrasah Aliyah 

Wawotobi Kabupaten Konawe. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari prapenelitian, 

untuk mengetahui masalah yang dihadapi guru dalam  penerapan kuriulum 2013 dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Mislnya dengan melihat bagaimana guru 

menyiapkan RPP guru, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013.  

Agar data bisa valid, maka menggunakan teknik-teknik pengumpulan data. Adapun 

prosedur yang digunakan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

kepala sekolah, guru, dan pelajar tentang kurikulum 2013, maka penulis melakukan 

pengamatan pada tahap pembelajarannya. Pengamatan ini ditujukan untuk menilai 
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kepahaman guru dalam memberikan materi pembelajaran sesuai dengan acuan 

kurikulum 2013. 

Adapun  untuk mengukur sejauh mana pemahaman kepala sekolah, guru dan 

siswa tentang pelaksanaan kurikulum 2013, maka penulis akan melakukan langkah-

langkah pengumpulan data seperti melihat nilai hasil test atau hasil evalusai yang 

dilakukan oleh sekolah, dimana jika nilai evaluasi siswa rendah, maka kemungkinan 

terjadi kendala dalam penyampaian materi pembelajaran atau pembuatan RPP guru. 

Dengna melakukan pengamatan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah 

kesimpulan tentang sejauh mana implementasi kurikulum 2013 di sekolah madrasah 

aliyah di wawotobi Kabupaaten Konawe. Peneliti akan terfokus kepada dua hal 

pokok permasalahan yaitu tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan atau implementasi kurikulum 2013. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif, dengan 

menggunakan penelitian lapangan (observasi), dokumentasi, dan wawancara. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
5
 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
6
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3. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Perkacapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 
7
 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam 

pola, ketegori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
8
 Metode analisis data 

yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu metode analisis data yang berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi 

(gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki. Dengan demikian analisis ini dilakukan saat 

peneliti berada di lapangan dengan cara mendiskripsikan segala data yang telah 

didapat lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis data di lapangan yaitu analisis data yang dikerjakan selama 

pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus menerus sehingga 

penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang 

merupakan hasil wawancara terpimpin dengan kepala sekolah maka 

                                                           
7
 Moleong, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ), 

(Bandung : CV. Alfabeta, 2012 ) , h.186 
8
 Suharsimi, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ), 

(Bandung : CV. Alfabeta, 2012 ), h.280 
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kurikulum data guru dan di fokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan 

masalah  yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilihan data 

tersebut peneliti memburu data baru. 

2. Menganalisis data yang terkumpul atau data yang baru diperoleh. Data ini 

dianalisis dengan membandingkan dengan kata-kata terdahulu.  

Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-

gejala yang ada. 

2. Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang memperlihatkan 

kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. 

3. Melakukan evaluasi atau (jika mungkin) membuat komparasi. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

yang telah dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk menguji 

data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut
9
: 

1. Uji kredibilitas, atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan dengan cara: 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, 

                                                           
9
 Suharsimi, Metode Penelitian, (jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013 ) , h.283 
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triangulasi (triangulasi sumber, teknik dan waktu), nalaisis kasus negatif, 

menggunakan bahan referensi, serta mengadakan membercheck. 

2. Transferability, merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut 

diambil. 

3. Reliabilitas, atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama, 

penelitian yang reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama. 

4. Comfirmability, objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

comfirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa validitas atau  

keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh 

peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga 

keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.  


