
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode atau cara yang dilakukan untuk memperoleh data, sumber utama dalam 

pencarian kebenaran (truth research) dalam Rgveda VII.87.3 dan Rgveda IV.I.13 

disabdakan. 

pair spa\ao varuZasya smaidxqa, úBae pa\yainta rodisa saumaek e, 

Ótaavaana: kavayao yajMaDaora:, pa[caetasao ya?xayanta manma. 

Pari spaúo varuóasya smadiûþà, ubhe paúyanti rodasi sumeke, 
åtàvànaá kavayo yajñadhìràá, pracetaso ya iûayanta manma. 
 
Utusan-utusan Varuna, mendapat perintah untuk menyelidiki kedua alam, yang 
sangat indah; penegak hukum keabadian, bijaksana, suci, dikumandangkan oleh 
orang-orang mulia (Titib, 2003:280). 
 

ásmaakma$a ipataro man uxyaa áiBa p[ saedu@R¦tamaa\auxaaZaa: , 

á\mava[ja: sauduGaa vav[a ántaÂdust<aa áajaÂauxsaI hvaanaa: .¡£. 

asmàkam atra pitaro manuûyà abhi pra sedur åtam àúuûàóàá,  
aúmavrajàá sudughà vavre antar ud usrà àjann uûaso huvànàá.  
 
Di dunia ini para leluhur (nenek moyang) kami dalam perjalanan waktu mencari 
kebenaran abadi menemukan api Ilahi uviversal; kemudian dengan memanggil fajar 
kebijaksanaan, mereka membebaskan sapi-sapi pengetahuan yang tetap tersembunyi 
di antara batu-batu karang dalam gua gelap (Maswinara, 2004:4). 

 
Penjelasan mantra di atas, menguraikan sejak zaman dahulu leluhur Hindu sudah 

menekuni adanya suatu penelitian, mencari sesuatu yang bersifat Ilahi, tentu dengan 

menggunakan kebijaksanaan, membongkar pengetahuan yang ada di alam semesta ini. 

lebih dalam terkait dengan manusia yang melakukan truth explore (penjelajahan 

kebenaran) dalam dunia fana dengan memberikan peluang pada ilmu pengetahuan suci 

berkembang pesat, memperlihatkan sifat-sifat sang jiwa abadi. 
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Sementara Nawawi (1993:61) menjelaskan, metode sebagai cara kerja yang 

dipergunakan untuk memahami suatu objek penelitian agar data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dapat mencapai hasil yang optimal. Keseluruhan akan tampak prosedur 

penelitian Model J.Sitorus sebagai berikut: 

Bagan 3.1 
Prosedur Penelitian Model J.Sitorus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: model J.Sitorus (dalam Margono, 1997:13; Zuriah, 2006: 17 yang Diolah) 
 

3.1 Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 8 Denpasar sebagai sekolah termuda yang berdiri di Denpasar 

sekaligus telah melahirkan sejumlah lulusan yang mampu menjadi kader-kader 

nasionalis, agamais, dan menjungjung tinggi nilai luhur bangsa. Sekolah ini diambil 

sebagai lokasi penelitian dengan landasan empiris, di sekolah tersebut memiliki misi 

menggunakan Tri Sëmaya sebagai landasan filosofis untuk mencapai hasil pembelajaran 

di sekolah.  

 
3.2 Jenis Penelitian 

Masalah Teori 
 

Variabel 

Desain Pengumpulan Data 

Objek-Subjek 

Empiris- 
Konsep 

RM 
 

Analisis  Data Laporan  
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Menurut Hadeli (2006:11) dan Kasiram (2008: 54) jenis penelitian dibedakan atas 

beberapa sudut pandang sebagai berikut: 

(1) menurut bidang: penelitian pendidikan, agama, sejarah, biologi, ekonomi dan 
sebagainya; (2) menurut tempat: penelitian lapangan (field reseach), penelitian 
perpustakaan (library research) dan penelitian laboratorium (laboratory research); 
(3) menurut pemakaiannya (Mc Millan dan Schumancher mengistilahkannya dengan 
fungsi): penelitian murni (pure research), penelitian terapan (applied research), dan 
penelitian evaluasi (evaluation research); (4) menurut tujuan umumnya: penelitian 
eksploratif, penelitian developmental dan verifikatif; (5) menurut tarafnya: penelitian 
deskriptif dan penelitian inferensial (Sharan B. Merriam membedakannya atas: 
penelitian descriptive, interpretative, dan evaluative). Dua lagi penelitian yang umum 
dilakukan: (1) menurut pendekatannya: penelitian longitudinal dan penelitian cross-
sectional; menurut paradigmanya; (2) menurut paradigmanya: penelitian kuantitatif 
dan penelitian kualitatif.  

 
Penelitian ini cenderung berdasarkan pada paradigma penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Berada pada bidang khusus pendidikan (penelitian pada pendidikan agama 

Hindu), menggunakan lapangan penelitian (lokasi), sedangkan menurut tarapnya 

menggunakan teknik deskriptif yang merupakan ciri dari penelitian kualitatif lapangan, 

seperti dijelaskan Emzir (2008:28) sebagai berikut: 

Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan paradigma pengetahuan berdasarkan 
pandangan konstruktivist seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna 
yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori, 
pola, pandangan advokasi/partisipatori (orientasi politik, isu, kolaboratif atau 
orientasi perubahan atau keduanya). Pendekatan ini juga menggunakan strategi 
penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, studi grounded theory, atau studi 
kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka terutama dimaksudkan 
untuk mengembangkan tema-tema data.  

 
Memperhatikan pendapat para ahli di atas, penelitian kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan atas variabel, data-data 

diperoleh dari metode-metode kualitatif dan dapat diolah dengan angka-angka meminjam 

teknik kuantitatif. Ini dilakukan secara proporsional data kuantitatif terbatas akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari angka-angka hasil evaluasi siswa, 
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sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif yakni mengutamakan interpretasi makna 

dari angka-angka tersebut.  

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dapat dikatakan sebagai macam-macam data yang ada dalam penelitian ini, 

sedangkan sumber data dapat dikatakan berbagai referensi baik original maupun 

mendekati orisinil. Berikut jenis dan sumber data dalam penelitian ini. 

 
3.3.1 Jenis Data 

Arikunto (2002:107) menyatakan bahwa sumber data dapat berupa, person 

(sumber data berupa orang), place (sumber data berupa tempat) dan paper (sumber data 

berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya.  

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) “data yang dikumpulkan 

berbentuk; kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini dapat bersumber dari 

naskah wawancara, foto video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen 

resmi lainnya”. 

Penelitian jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-

kata, analisisnya desktiptif, interpretatif yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun 

terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan diberikan interpretasi, dan analisis dari 

sisi kualitatif.  

 
 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Nazir (1988: 58-59) jika dilihat dari segi pengumpulan datanya dapat 

diperoleh dari data primer dan data skunder. Dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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3.3.2.1 Data Primer 

Data primer menurut Nazir (1988:58) merupakan sumber-sumber dasar yang 

terdiri dari bukti-bukti atau saksi utama dari kejadian (fenomena) objek yang diteliti dan 

gejala yang terjadi di lapangan. Sumber data primer dapat berupa: catatan resmi yang 

dibuat pada saat acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-

keputusan rapat, foto-foto serta dokumentasi yang lainnya.  

Terkait dengan penelitian ini data primer diperoleh dari hasil meninjau langsung 

lokasi penelitian, serta mengobservasi objek penelitian yakni model Tri Sëmaya pada 

pembelajaran agama Hindu di SMA Negeri 8 Denpasar. Berikutnya data primer dapat 

juga diperoleh dari pelaksana pendidikan agama Hindu di SMA Negeri 8 Denpasar 

dengan bantuan alat pengumpul data (observasi chek list) dalam bentuk RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang dibuat oleh guru agama Hindu di SMA Negeri 8 

Denpasar, dan hasil pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas.  

 
3.3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder menurut Nazir (1988:59) dikaitkan dengan sumber yang lain selain 

dokumen langsung yang menjelaskan tentang suatu gejala. Informan (subjek) adalah 

salah satunya sumber sekunder, sebagai sumber bergerak yang dapat memberikan 

keterangan mendalam (indepth) terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

Data sekunder yang juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah 

kepustakaan dan dukumen-dokumen penting yang dapat memperjelas model 

pembelajaran Tri Sëmaya pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri 

8 Denpasar. Data kepustakaan berasal dari buku-buku yang menjelaskan tentang konsep-
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konsep, teori, dan metodologi penelitian, demikian juga terkait dengan studi pendahuluan 

yang membutuhkan beberapa referensi.  

Data dokumen terdiri dari sejumlah dokumen pembelajaran agama Hindu di SMA 

Negeri 8 Denpasar, misalnya kurikulum yang berlaku, silabus, serta rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), jika tidak dokumen terbilang sedikit ditemukan, beberapa dapat 

digantikan dengan wawancara dengan guru-guru yang mengajar Pendidikan Agama 

Hindu pada masa itu.  

 
3.4 Penentuan Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:107) “subjek adalah suatu hal yang menjadi sumber data 

berupa, person (sumber data berupa orang)”. Teknik pendekatan subjek penelitian 

diartikan sebagai cara peneliti memposisikan diri, mendekati atau mendapatkan data 

akurat mengenai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena gejala penelitian tidak 

ditimbulkan atau disengaja oleh peneliti, akan tetapi memang telah terjadi dan empiris di 

lapangan.  

Sehingga dalam penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrument untuk 

melakukan penelitian dan segala bentuk aktivitas penelitian, dengan menggunakan 

bantuan alat instrument yang disediakan. Dilakukan kolaborasi dengan guru agama 

Hindu baik yang pernah mengajar maupun yang sedang menjadi pengajar, hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya error interpretation oleh peneliti.  

 
3.5 Penentuan Objek Penelitian 

Variabel menurut Arikunto (2002:96) adalah objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Zuriah (2006:64) variabel dapat dibagi 
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menjadi empat jenis yakni variabel terikat dan tidak terikat, variabel organismik, dan 

variabel imbuhan. Variabel bebas merupakan kondisi untuk menerangkan hubungannya 

dengan fenomena yang diobservasi, sedangkan variabel terikat adalah kondisi yang 

berubah ketika peneliti mengganti variabel bebas. Variabel organismik sebagai variabel 

yang dapat dirubah oleh peneliti, dan variabel imbuhan merupakan variabel yang dapat 

dikontrol, tidak dapat dirubah oleh peneliti. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, objek diartikan secara luas, dalam penelitian ini 

terdiri dari: kajian model pembelajaran Tri Sëmaya, dan SMA Negeri 8 Denpasar. Objek 

penelitian ditentukan dengan melakukan pendekatan, yang dikenal dengan teknik 

pendekatan objek penelitian yaitu: empiris (empirical approach) dan eksperimentil 

(exsperimental approach) (Moleong, 2004:166). Penelitian ini menggunakan metode 

empiris, dengan tidak mengadakan percobaan. Masalah yang diteliti ada secara wajar, 

metode empiris adalah suatu cara pendekatan dimana permasalahan yang berkembang 

memang sudah ada secara wajar, dalam penelitian ini model pembelajaran Tri Sëmaya 

sudah dikembangkan oleh guru-guru Hindu di SMA Negeri 8 Denpasar. 

3.6 Teknik Penentuan Informan 

Menurut Zuriah (2006:95) “dalam penelitian kualitatif teknik sampling cenderung 

bersifat purposive atau snowballing sampai jenuh, kerepresentatifan sampel bukan 

merupakan perhatian utama dalam penelitian kualitatif. Sampel ini tidak mewakili 

populasi dengan dikaitkan pada generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk 

memperoleh kedalaman studi dalam konteksnya. Peneliti memilih informasi yang 

dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji”.  
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Penentuan informan dilakukan dengan ketentuan: umur, tingkat pendidikan 

informan, kedudukan dalam kehidupan sosial, dan pemahamannya terhadap model 

pembelajaran Tri Sëmaya pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu sehingga dapat 

melakukan akurasi data. Informan adalah pemberi informasi yang mendalam dalam 

konteks penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak dapat diambil secara acak 

(random), menggunakan polling ataupun teknik yang lainnya. Informan dipilih secara 

snowballing sampling, atau berdasarkan ketepatan sebagai pengambil kebijakan, 

berwenang memberikan tanggapan (informasi) secara hukum, serta sejumlah person yang 

profesional dalam bidang itu, dan memiliki umur yang sudah dewasa. Terdiri dari kepala 

sekolah sebagai informan kunci, guru pemegang Mata Pelajaran Agama Hindu di SMA 

Negeri 8 Denpasar, ahli pendidikan agama Hindu dan tokoh dibidang filsafat Hindu. 

 
3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yang 

digabungkan sekaligus dalam mengambil data pada objek penelitian, hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang padat, dan tepat serta komprehensif dengan demikian dapat 

memenuhi standar data yang valid, dalam arti memiliki tingkat error data yang lebih 

kecil. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
3.7.1 Observasi 

Menurut Kamus Ilmiah Populer (Indrawan, 2000:187) kata observasi berarti suatu 

pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan 

metode observasi seperti yang dikatakan Hadi (1983: 136 dan Nurkancana (1990:51-52) 

adalah:  
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Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung pada tempat yang diamati, secara garis besar metode observasi ini 
mempunyai tiga bagian yakni: Jika dilihat dari rencana kerja terdiri dari: observasi 
berstruktur, dan tidak berstruktur. Dari sudut posisi observer terdiri dari: Observasi 
partisipasi, observasi non partisipasi, dan Observasi quasi partisipasi. Serta jika 
ditinjau dari situasi lokasi yang diobservasi terdiri dari observasi situasi bebas, dan 
observasi manipulasi. 

 
Sehingga selain peneliti sebagai instrument juga membuat daftar chek list yang 

akan diobservasi seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1  
Cheek List Observation 

 
Nama Guru :  
Nama Sekolah : SMA Negeri 8 Denpasar 
Kelas :  
Semester : II 
Tanggal :  
 

No  Aspek yang Diamati 1 2 3 4 5 
 Perencanaan Pembelajaran      
1 Menyusun rencana pembelajaran untuk 

diterapkan dalam pembelajaran; 
menggunakan bahan pelajaran yang sesuai 
dengan kerangka ajaran Tri Sëmaya 

     

2 Merumuskan tujuan pembelajaran, metode 
pembelajaran, menentukan langkah-
langkah pembelajaran yang sesuai dengan 
kerangka ajaran Tri Sëmaya 

     

3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran       
4 Menentukan teknik yang sesuai dengan 

siswa dan kerangka ajaran Tri Sëmaya 
     

5 Menentukan media pembelajaran, dan 
menentukan sumber pembelajaran 

     

6 Menentukan macam-macam prosedur 
penilaian 

     

7 Guru membuat kisi-kisi test yang sesuai 
dengan kerangka ajaran Tri Sëmaya 

     

8 Teknik penilaian terhadap aspek kognitif, 
apektif, dan psikomotor; atau tattwa, susila, 
dan upacara 

     

 Pelaksanaan Pembelajaran      
1 Guru telah menyusun rencana      
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pembelajaran secara cermat dan matang 
sesuai dengan kerangka ajaran Tri Sëmaya 

2 Guru merumuskan tujuan pembelajaran 
dengan cermat dan sesuai dengan jenis 
serta sifat latar belakang siswa dan 
kerangka ajaran Tri Sëmaya 

     

3 Mengimplementasikan metode yang sesuai 
dengan kondisi dan kerangka ajaran Tri 
Sëmaya 

     

4 Guru menggunakan media dan bahan 
pembelajaran 

     

5 Guru menggunakan keterampilan 
membuka, mencermati pelaksanaan, dan 
keterampilan menutup pembelajaran 

     

6 Guru merespon pertanyaan yang diajukan 
siswa; dan menggunakan kondisi sekitar 
sebagai panduan ide-ide pemaknaan 

     

7 Guru memberi petunjuk dan menjelaskan 
materi pembelajaran 

     

8 Guru mampu mengembangkan materi 
pelajaran sesuai dengan kerangka ajaran 
Tri Sëmaya 

     

9 Guru dapat menciptakan situasi 
pembelajaran sesuai dengan kerangka 
ajaran Tri Sëmaya 

     

10 Menggunakan waktu dengan efektif dan 
efisien 

     

11 Guru memberikan penguatan agar siswa 
aktif dalam pembelajaran 

     

 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Pembelajaran 

     

1 Guru menafsirkan hasil penilaian dalam 
proses pembelajaran 

     

2 Guru melakukan evaluasi pembelajaran 
dengan melibatkan siswa sesuai dengan 
kerangka ajaran Tri Sëmaya 

     

3 Guru merefleksi pembelajaran yang telah 
dilaksanakan bersama-sama siswa 

     

4 Guru menyepakati pembelajaran 
berikutnya bersama-sama siswa 

     

5 Guru mendeteksi kesulitan belajar siswa      
6 Guru melakukan pengulangan pelajaran      

 
Keterangan: 

1. Sangat kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4.Baik, 5. Sangat baik 
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Penelitian ini hanya menggunakan observasi berstruktur yang berpedoman pada 

tujuan observasi itu sendiri, observer memilih untuk tidak berperan aktif (non partisipan) 

dan sebagai observasi bebas dalam arti tidak dimanipulasi, gejala yang diobservasi terjadi 

secara alami tidak dibuat-buat atau non conditioning. 

 
3.7.2 Wawancara 

Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni; wawancara pembicaraan 

informal, wawancara menggunakan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, 

wawancara terstruktur dan tak berstruktur (Moleong, 2004:135-138).  

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara petunjuk umum (seperti 

terlampir), yang dilakukan dengan hanya memberikan garis-garis besar materi yang akan 

ditanyakan, keuntungan dari wawancara ini, pewawancara dapat melebarkan pertanyaan 

hingga mendapatkan data yang diinginkan dari penelitian. keuntungan selanjutnya, 

peneliti (pewawancara) dapat mencari informasi yang belum jelas sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti hingga mencapai titik jenuh data. 

 
3.7.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan menurut Susilo (2007:11-12) dijelaskan sebagai berikut: 

Kegiatan membaca buku yang relevan merupakan bagian utama dan mutlak yang 
diperlukan dalam kegiatan penelitian. Hal ini berkaitan dengan kajian teori dan 
tinjauan pustaka yang memunculkan gagasan dan melandasi dilakukannya penelitian. 
Kajian teori dan temuan bahan penelitian lain berguna sebagai acuan dan landasan 
teori ilmiah untuk menunjukkan ketepatan pilihan suatu tindakan yang akan diberikan 
sebagai alat untuk membantu dalam pemecahan permasalahan penelitian. Jenis 
bacaan bisa berupa buku, jurnal, koran, majalah, internet, dan referensi serta catatan 
penting lainnya. Semua itu berguna untuk mencari berbagai teori pendekatan atau 
faham sesuai dengan bidang kajian secara lengkap dan mencakup perkembangan-
perkembangan ilmu yang relevan, terbaru dan mutakhir. 
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Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan data 

melalui sumber buku yang telah dikaji oleh peneliti, tentunya memiliki kaitan yang erat 

dengan permasalahan yang diangkat untuk menunjang dan memperkuat hasil penelitian. 

Buku-buku utama dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang menjabarkan 

terkait tentang pembelajaran umum pada berbagai mata pelajaran terutama yang 

menggunakan perangkat model pembelajaran dan buku-buku implementasi kurikulum, 

silabus Pendidikan Agama Hindu untuk siswa kelas SMP, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan buku-buku pembelajaran agama Hindu budaya atau sebagian 

besar sumber akan diperoleh dari website karena buku original tidak ditemukan.  

Buku penunjang terdiri dari kepustakaan yang dapat menjelaskan studi latar 

belakang masalah (studi pendahuluan), menjelaskan konsep-konsep yang menjadi 

variable dalam penelitian ini, menjelaskan teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini, 

dan yang menjelaskan tentang metodologi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau 

dapat diperoleh dari website. Dengan adanya pembagian itu maka lebih mudah dan 

sistematis dalam mengumpulkan data kepustakaan untuk mendapatkan data yang tepat 

dan akurat. 

 
3.7.4 Pencatatan Dokumen 

Teknik pencatatan dokumen menurut Hadi (1983:73) adalah suatu “cara yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen dari segala macam serta 

mengadakan pencatatan yang sistematis. Dokumen yang dimaksud adalah dalam bentuk 

tulisan karangan maupun tanda-tanda”. Dijelaskan pula teknik dokumentasi tersebut 

adalah: Pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, data yang ditampilkan 

cendrung merupakan data sekunder sedangkan data-data yang dikumpulkan melalui 
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observasi, wawancara dan angket cenderung menjadi data primer” (Usman dkk., 

2003:73).  

Manfaat dari metode dokumentasi dalam penelitian ini dapat mengurangi adanya 

kesalahan-kesalahan yang dialami oleh peneliti dalam observasi, interview dan teknik 

kepustakaan. Pencatatan dokumen dapat membuktikan bahwa model Tri Sëmaya tersebut 

memang benar-benar ada dan dilaksanakan di SMA Negeri 8 Denpasar. Ini dapat dilihat, 

biasanya observasi akan mengganggu pemeran tradisi tersebut sehingga tidak berjalan 

apa adanya, interviwer kurang cakap dalam melakukan interview. Sehingga dengan 

penggunaan metode dokumentasi data yang diperoleh tidak dapat diragukan lagi. 

 
3.8 Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan penelitian ini sesuai dengan teknik 

analisis data yang diungkapkan Kaelan (2005:164) adalah: (a) editing dan coding data 

atas data yang terkumpul di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang dibuat, (b) 

mengklasifikasikan data yang terkumpul berdasarkan kode-kode yang diberikan sehingga 

ada pengelompokkan data, (c) mencermati kembali kelengkapan yang terkumpul pada 

masing-masing kelompok kemudian dipertimbangkan langkah-langkah lanjut yang 

diperlukan: perlu pariasi ulang, melengkapinya dengan sumber data lain atau langkah 

lainnya, (d) menelaah data yang dikumpulkan sejak awal data terkumpul tahap yang 

dibutuhkan dengan menganilisis, mensintesis, memaknai, menerangkan, dan kemudian 

menyimpulkan, (e) mereduksi dan mengklasifikasikan data untuk melihat 

kecenderungan-kecenderungan, dan (f) menyimpulkan hasil penelitian setelah terlebih 

dahulu memverikasi data yang dianggap perlu dan mendukung proses penyimpulan 

melalui cek silang antara data yang diperoleh dengan metode lainnya (trianggulasi data). 
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Bungin (2003:83) menambahkan “analisa data dapat menggunakan dua teknik 

yang dapat digunakan secara bersama-sama sekaligus yaitu; deskriftif kualitatif dan 

verifikatif kualitatif. Disebutkan beberapa teknik analisis kualitatif yaitu: analisis isi, 

analisis domain, taksonomik, analisis komponensial, analisis tema kultural dan analisis 

komparatif konstan”.  

Analisis domain dipilih oleh peneliti yang menurut Bungin (2003:86) “dilakukan 

dengan cara mensubstitusi hal yang terkait dengan jenis, ruang, sebab-akibat, rasional, 

lokasi kegiatan, cara mencapai tujuan, bentuk, fungsi, makna, urutan (proses) dan atribut 

serta analisis domain lain yang memungkinkan dan dapat dianalisis dari objek penelitian 

dimaksud serta dapat dikembangkan model hubungan semantik lain sejauh hubungan 

tersebut menjelaskan domain yang dibutuhkan peneliti”. 

Teknik analisis data merupakan tahapan dari pengumpulan data, setelah semua 

data terkumpul langkah selanjutnya adalah proses analisis, dari data yang masih mentah 

diolah agar dapat disajikan, dan data-data yang disajikan benar-benar mampu menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari lapangan merupakan data 

yang mentah dan belum bisa disajikan karena, belum berstruktur dan ditata, dengan 

demikian belum bisa disajikan dalam bentuk valid dan objektif.  

Tahap reduksi, data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang 

lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi 

dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek yang dibutuhkan.  
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Tahap display, mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang 

bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan 

sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat 

model, matriks, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya 

dipetakan dengan jelas. 

Data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis baik 

melalui penentuan tema maupun model bagan atau tabel. Kemudian disimpulkan 

sehingga makna data bisa ditemukan. Kesimpulan itu baru bersifat sementara saja dan 

bersifat umum. Data yang baru ini bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai 

kesimpulan tentatif tadi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, analisis data dilakukan dengan 

mengelompokkan data, menginterpretasi data, menyajikan data secara kualitatif, 

menganalisis domain yang terdapat dalam permasalahan atau variabel yang dikaji, 

domain dalam model pembelajaran Tri Sëmaya: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

tindak lanjut pembelajaran, baik secara mikro (di dalam kelas). 

  
3.9 Teknik Penyajian Data 

Menurut Suryabrata (2006:44-47) langkah akhir dalam seluruh proses penelitian 

adalah penyusunan laporan (penyajian hasil penelitian). Laporan merupakan langkap 

yang penting, karena laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian 

dapat dipenuhi. Dewasa ini ada banyak sistem tata tulis penelitian, masing-masing 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tertentu. Sistem yang dipilih 

tidak merupakan soal, yang terpenting adalah konsistensi untuk mengikuti sistem 

tersebut. 
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Sumber: Thesis, Kajian Model Pembelajaran Tri Semaya pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Hindu di SMAN 8 Denpasar, Pascasarjana IHDN Denpasar tahun 
2009. 
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