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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pedekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang 

bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan 

untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara yang mendalam 

sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. 

Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.”  

Paparan di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya 

dalah penelitian yang bersifat alamiah, tidak menggunakan perhitungan dan lebih 

menekankan kepada pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam penelitian ini 
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peneliti memaparkan secara detail tentang: (1) bagaimana ketercapaian indikator GLS 

(gerakan literasi sekolah) materi sains pada tahap pembiasaan, pengembangan dan 

pembelajaran di SMPN 1 Batu. (2) apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan 

GLS (gerakan literasi sekolah) materi sains pada tahap pembiasaan, pengembangan 

dan pembelajaran di SMPN 1 Batu dan (3) bagaimana solusi ketercapaian yang tepat 

untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan GLS (gerakan literasi sekolah) 

materi sains pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran di SMPN 1 

Batu.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat atau lokasi diambil dan dipilih dalam penelitian ini akan dilaksanakan 

di SMPN 1 Batu yang berada di  Jl. Agus Salim, Sisir, Kec. Batu, Malang, Jawa 

Timur 65314 Nomor telepon (0341) 591311. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

20 Maret sampai dengan 8 April semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini 38 peneliti memilih 

jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.  
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3.3.1 Observasi  

Observasi menurut Kusuma (1987) adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang 

diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi 

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi 

nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, 

peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik 

pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan 

mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan 

GLS yang ada di SMPN 01 Batu. Sehingga peneliti dapat menentukan informan 

yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, 

nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan 

informasi untuk kepentingan penelitian. 

3.3.2 Wawancara  

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan 

kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth 

interview). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar 

berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyo-Basuki (2006). Untuk 

menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan 

untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara 
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mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar 

belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.  

3.3.3 Studi Pustaka  

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 

lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

3.3.4 Dokumentasi  

Dokumen menurut Sugiyono, (2009) merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-

data hasil GLS pada peserta didik. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara 

akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada dasarnya dilakukan selama dan setelah kegiatan 

penelitian dilangsungkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceriterakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2011).  

Dalam penelitian mengenai kegiatan Gerakan Literasi Sekolah dalam tahapan 

pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran materi Sains (IPA) ini, peneliti 

menggunakan analisis data penelitian study kasus atau case study research (CSR). 

CSR merupakan salah satu bentuk strategi penelitian kualitatif yang berparadigma 

positivisme, suatu penelitian atau pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau 
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menginterpretasi suatu kasus. Schramm (dalam Yin, 2015), mengatakan bahwa esensi 

studi kasus, kecenderungan utama dari semua jenis studi kasus, adalah mencoba 

menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilh, bagaimana 

mengimplementasikannya, dan apa hasilnya. Dalam hal penelitian ini kasus yang 

diangkat adalah berkenaan dengan implementasi kebijakan yang ditetapkan dalam 

dunia pendidikan yang berupa Gerakan Literasi Sekolah. Langkah-langkah anaisis 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1Komponen Analisis Data 

Komponen dalam analisis data Berdasarkan gambar tersebut, langkah pertama 

yang harus dilakuakan oleh peneliti adalah melakukan pengumpulan bukti. Setelah 

melakukan pengumpulan bukti, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap bukti-

bukti yang telah dikumpulksn. Bukti yang telah dianalisis kemudian dikelompokkan 

kedalam kategori-kategorti yang telah ada. Lagkah keempat yang dilakukan oleh 

peneliti adalah melakuakan tabulasi bukti dan langkah terakhir adalah melakukan 

penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah analisis 

data : 1. Pengumpulan Bukti Pada tahap pengumpulan bukti, peneliti mengumpulkan 

bukti yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) di SMPN 

01 Batu. 2. Pengujian Bukti Pada tahap pengujian bukti, data-data yang telah 

PENGKATEGORIAN BUKTI 

TABULASI PENARIKAN KESIMPULAN 

PENGUMPULAN BUKTI PENGUJIAN BUKTI 
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diperoleh sebelumnya diuji untuk melihat keabsahan data yang didapatkan. 3. 

Pengkategorian atau Pengelompokan Bukti Data-data yang telah dikumpulkan dan 

diuji kemudian dikelompokan kedalam kategorikategori data yang ada. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat melakukan proses selanjutnya, 

yaitu tabulasi data. 4. Tabulasi Setelah data dikategorikan kedalam beberapa kategori 

yang ada, maka data disusun dalam bentuk tabel. Tujuan dari tabulasi data ini adalah 

untuk mempermudah peneliti untuk menyajikan dan menganalisis data. 5. Penarikan 

Kesimpulan Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan oleh peneliti sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah 

dalam rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara. 

 

 


