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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Penelitian menggunakan metode deskriptif analistis. Menurut Sugiono 

(2009:29), metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode penelitian deskriptif 

analisis adalah suatu penyelidikan mengenai peristiwa untuk menguji suatu 

kebenaran. Penelitian deskriptif analistis bertujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat keterkaitan antara variabel-

variabel yang ada.  

Penelitian tersebut tidak menguji hipotesis atau tidak menggunakan 

hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai 

dengan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian tersebut mencakup beberapa 

upaya seperti mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-

kondisi yang terjadi. 

Penggunaan metode penelitian tersebut dikarenakan permasalahan 

yang terjadi bersifat kontenporer atau terjadi pada masa sekarang, melalui 

penggunaan metode tersebut akan mempermudah dalam mengambil masalah 

atau merumuskan perhatian kepada masalah-masalah, membantu proses 

dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat diolah dan dianalisis untuk 

mengambil kesimpulannya.  
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Penggunaan metode penelitian deskriptif analistis bertujuan untuk 

memperoleh pemaparan yang objektif mengenai analisis pemanfaatan Situs 

Purbakala Cipari sebagai media pembelajaran sejarah materi pokok 

kehidupan awal masyarakat Indonesia oleh siswa kelas X SMA Binaul 

Ummah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan semester genap tahun 

pelajaran 2017/2018. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian tersebut dimaksudkan 

agar penelitian yang akan diteliti lebih terpusat, selain itu juga berperan 

sebagai batasan untuk hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian dalam 

penelitian adalah pemanfaatan Situs Purbakala Cipari sebagai media 

pembelajaran sejarah materi pokok kehidupan awal masyarakat Indonesia 

oleh siswa kelas X SMA Binaul Ummah Kecamatan Cigugur Kabupaten 

Kuningan semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

C. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data-data 

yang penulis perlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

1. Observasi  

Menurut Arikunto (2013:199) observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.  
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2. Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2010:194). 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution S, 2014:113).  

4. Dokumentasi 

Teknik tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang 

sudah di dapat dari observasi dan wawancara, melalui pemanfaatan 

dokumen–dokumen tertulis, gambar, foto, berkaitan dngan aspek-

aspek yang diteliti. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat  untuk mengumpulkan data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehinga menghasilkan data 

empiris sebagai mana mestinya. 

a. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan untuk lebih memfokuskan 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di 

lapangan yaitu di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten 

Kuningan. 
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b. Lembar Angket 

 Teknik pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di Situs Purbakala 

Cipari. Angket digunakan untuk mengukur dan mendapatkan data 

tanggapan siswa pada mata pelajaran sejarah setelah memanfaatkan 

Situs Purbakala Cipari sebagai sumber belajar. 

 Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yang terdiri 

atas petanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu 

sebagai pilihan. Responden mencek jawaban yang paling sesuai dengan 

pendiriannya. Data yang dikumpulkan berupa data hasil tanggapan 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Data angket dianalisis 

menggunakan analisis Descriptive Persentase setelah diperoleh.  

c. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang 

dituangkan dalam daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat 

berjalan dengan baik, wawancara tersebut dilakukan kepada guru mata 

pelajaran sejarah dan siswa-siswi kelas sepuluh SMA Binaul Ummah 

Kabupaten Kuningan, selain itu pihak-pihak yang dapat mendukung 

dalam proses penelitian. 

E. Sumber Data 

Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data 

diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, 

artefak, ataupun dokumen-dokumen.  
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Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Sumber, data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Siswa kelas X SMA Binaul Ummah Kuningan 

b. Guru mata pelajaran sejarah SMA Binaul Ummah Kuningan 

c. Situs Purbakala Cipari 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data 

sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, 

majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait dengan 

penelitian ini. 

F. Langkah – langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tersebut meliputi 

tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan data. 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan identifikasi masalah mengenai masalah yang akan 

diteliti 

b. Melaksanakan konsultasi dengan pembimbing mengenai 

masalah yang akan diteliti 



33 
 

 
 

c. Melakukan kajian pustaka mengenai teori-teori yang relevan 

terhadap masalah yang akan diteliti 

d. Melakukan observasi ke sekolah 

e. Menentukan populasi dan sampel  

f. Menyusun instrumen penelitian 

g. Membuat surat izin penelitian 

h. Membuat proposal penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pengambilan data melalui angket kepada kelas yang 

dijadikan penelitian. 

b. Melakukan pengambilan data melalui pre-test kepada kelas yang 

dijadikan penelitian. 

c. Melakukan proses belajar melalui pemanfaatan situs purbakala 

dengan kelas yang dijadikan penelitian. 

d. Melakukan pengambilan data akhir melalui post test kepada 

kelas yang dijadikan penelitian. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Melakukan pengolahan data 

b. Menganalisis hasil dari pengolahan data 

c. Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian  yang 

dilakukan pada data yang telah didapatkan dari setiap instrumen penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman 

(1992:15-19), adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan 

langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan 

demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah 

penelitian. 

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh 

berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. 
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4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus 

mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di 

lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. 

H. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian tersebut dilakukan mulai bulan Januari 2018 

dengan prapenelitian sejak bulan desember 2017. 

2. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di SMA Binaul Ummah dan Situs 

Purbakala Cipari Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten 

Kuningan. 

Tabel 3.1 

Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian 

 

No Kegiatan 

Bulan / Tahun 

Desember 

2017 

Januari 

2018 

Februari 

2018 

Maret 

2018 

April 

2018 

Mei 

2018 

1 
Pra-Penelitian 

Pengajuan Judul 

Seminar Proposal 

      

2 Bimbingan Judul       

3 Bimbingan BAB I       

4 

Observasi dan 

Pengumpulan 

Sumber Referensi 

      

5 
Bimbingan BAB II 

dan BAB III 
      

6 Bimbingan BAB IV       

7 Bimbingan BAB V       

8 Sidang Skripsi       

 


