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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Arifin (2011: 140) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kualitatif. Penelitian dilakukan ketika proses interaksi sedang berlangsung 

secara alami di tempat kejadian. Kegiatan peneliti dalam penelitian ini berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi tentang peran guru dalam pembelajaran 

berbasis strategi PAIKEM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN 

Landungsari 2 Dau. Peneliti mendeskripsikan peran dan kendala guru dalam 

pembelajaran berbasis strategi PAIKEM. 

Peneliti pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Arifin (2011: 54) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan 

untuk mendeskripsikan persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang 

terjadi saat ini tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

Tujuan penelitian deskriptif untuk menjelaskan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh akan dipaparkan melalui suatu deskripsi, yaitu peran guru dalam 

pembelajaran berbasis strategi PAIKEM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 4 di SDN Landungsari 2 Dau akan dikaji melalui kalimat bukan angka. 
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B. Kehadiran Peneliti 

  Kehadiran peneliti dilakukan dengan melaksanakan observasi awal dengan 

datang langsung ke sekolah yang diamati. Kehadiran peneliti diketahui statusnya 

oleh pihak sekolah melalui surat penelitian dari jurusan, serta persetujuan yang 

disetujui oleh pihak sekolah yang bersangkutan. Pada penelitian ini kehadiran 

peneliti sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat langsung, 

pengumpul data, pembuat laporan, dan dokumenter. Oleh sebab itu, peneliti 

sendiri berkewajiban datang untuk melakukan penelitian di SDN Landungsari 2 

Dau.  

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang diteliti dan bertujuan agar 

mendapat informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam 

menunjang penelitian. Penelitian ini berlokasi di SDN Landungsari 2 Dau, Jl. 

Tirto Taruno No. 19 Dau Malang. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan 

pada bulan September 2016. 

 

D. Sumber Data 

Data penelitian merupakan suatu informasi atau keterangan yang dapat 

berupa fakta yang berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi 

PAIKEM  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 4 di SDN Landungsari 2 Dau. 

Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi video saat 

proses pembelajaran berlangsung. Adapun sumber data merupakan subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi 



33 
 

 
 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN 

Landungsari 2 DAU. 

 

E. Prosedur Penelitian 

    Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari beberapa 

tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan dengan mengamati kondisi proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar dan pengajuan judul berdasarkan latar belakang 

yang diperoleh saat observasi awal. Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data 

dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Tahap terakhir yaitu tahap analisis hasil dan membuat laporan hasil penelitian 

berdasarkan data-data yang telah diperoleh. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan secara 

langsung. Observasi digunakan untuk mengetahui peran guru dalam pembelajaran 

berbasis strategi PAIKEM  pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 4 di SDN 

Landungsari 2 Dau. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data melalui tanya jawab 

dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 

2010: 108). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bahasa lisan secara 

tatap muka dengan guru kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN 

Landungsari 2 DAU. Sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyusun 

pedoman wawancara. Dalam pedoman tersebut ditulis pokok-pokok pertanyaan 

yang akan diajukan secara singkat dan jelas. Dengan demikian, data yang 

diperoleh dapat disusun dengan baik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang berupa gambar, 

video, maupun tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, misalnya berupa silabus dan RPP pada proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 4 di SDN Landungsari 2 DAU. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri, untuk lebih memudahkan mencari data peneliti 

menggunakan teknik dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan data yang akan peneliti analisis. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Lembar Instrumen Observasi 

Lembar instrumen observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Lembar instrumen observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

G.1 Tabel Instrumen Observasi  

No. Indikator Aspek yang diamati Keterlaksanaan 

Ya Tidak 

1. Peran guru dalam 

pembelajaran 

berbasis strategi 

PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

a. Guru membuka pelajaran 

dengan salam, doa, dan 

memeriksa kehadiran siswa. 

  

b. Guru mampu memotivasi siswa 

untuk belajar. 
  

c. Guru mengaitkan pelajaran 

dengan pengalaman atau 

kehidupan siswa. 

  

d. Guru menggunakan alat pemusat 

perhatian atau media 

pembelajaran. 

  

e. Guru menghubungkan 

pembelajaran yang sedang 

dipelajari dengan topik yang 

sudah dipelajari. 

  

f. Guru menciptakan suasana 

riang. 
  

g. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

  

h. Guru membuat latihan soal dan 

memberikan tugas pada setiap 

akhir materi pembelajaran. 

  

i. Guru membentuk kelompok 

belajar. 
  

j. Guru mengembalikan pekerjaan 

siswa yang telah dikoreksi atau 

dinilai. 

  

k. Guru mengulang materi 

pembelajaran yang sudah 

diajarkan. 

  

l. Guru meminta siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dipelajari. 

 

  

2.  Peran guru sebagai 

pembimbing dalam 

a. Guru memperlakukan siswa 

secara adil. 
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pembelajaran 

berbasis strategi 

PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

b. Guru tidak merendahkan siswa 

(tidak membuat salah satu siswa 

sebagai bahan olok-olok atau 

guyonan). 

  

c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengkonsultasikan kesulitan 

yang dihadapinya. 

 

  

3.  Peran guru sebagai 

model atau teladan 

dalam pembelajaran 

berbasis strategi 

PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

a. Guru bersikap menyenangkan 

(senyum, santai, dan tidak 

tegang). 

  

b. Guru berpenampilan sopan dan 

menarik. 
  

c. Guru menggunakan bahasa yang 

benar dan baik. 

 

  

4.  Peran guru sebagai 

evaluator dalam 

pembelajaran 

berbasis strategi 

PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

a. Guru melakukan penilaian tes 

secara lisan. 
  

b. Guru melakukan penilaian tes 

secara tertulis. 
  

c. Guru melakukan penilaian non 

tes (sikap dan keterampilan). 

 

  

5.  Kendala dalam 

pelaksanaan peran 

guru dalam 

pembelajaran 

berbasis strategi 

PAIKEM pada mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

a. Siswa pasif (tidak aktif bertanya 

dan berdiskusi). 
  

b. Sarana dan prasarana yang 

kurang mendukung. 
  

 

2. Pedoman Wawancara 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan 

pedoman wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara pada 

penelitian ini ditujukan kepada guru kelas. Pedoman wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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G.2.1 Tabel Pedoman Wawancara Guru 

No. Indikator Pertanyaan Jawaban 

1. Pembelajaran 

aktif 

a. Apakah ada peserta 

didik yang takut 

untuk bertanya? 

 

b. Bagaimana cara 

guru agar peserta 

didik berani 

bertanya? 

 

c. Bagaimana cara 

guru agar peserta 

didik berani 

mencoba dan 

berbuat? 

 

d. Bagaimana cara 

guru memberikan 

umpan balik 

terhadap peserta 

didik? 

 

2. Pembelajaran 

inovatif 

a. Apakah guru 

menggunakan 

media 

pembelajaran?  

 

b. Bagaimana cara 

guru memilih 

media pembelajaran 

yang akan 

digunakan? 

 

c. Kendala apa saja 

yang dihadapi 

dalam membuat 

media 

pembelajaran? 

 

d. Apakah media 

pembelajaran 

mempengaruhi 

hasil belajar peserta 

didik? 

 

 

3. Pembelajaran 

kreatif 

a. Bagaimana cara 

guru mengelola 

kelas? 

 

b. Bagaimana cara 

guru memanfaatkan 

lingkungan sebagai 

sarana belajar? 

 

 

4. Pembelajaran 

efektif 

a. Bagaimana cara 

guru dalam 

mencapai tujuan 

pembelajaran? 
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b. Kendala apa saja 

yang dihadapi 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran? 

 

 

5. Pembelajaran 

menyenangka

n 

a. Apa yang ibu 

ketahui tentang 

pembelajaran 

menyenangkan? 

 

b. Bagaimana cara 

guru agar 

pembelajaran 

menjadi menarik 

dan 

menyenangkan? 

 

 

6. Peran guru 

sebagai 

pembimbing 

dalam 

pembelajaran 

berbasis 

strategi 

PAIKEM 

a. Bagaimana cara 

guru 

memperlakukan 

siswa secara adil? 

 

b. Apakah ibu 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya atau 

mengeluarkan 

pendapat? 

 

7. Peran guru 

sebagai model 

atau teladan 

dalam 

pembelajaran 

berbasis 

strategi 

PAIKEM 

a. Apakah guru 

selalu memberikan 

contoh sikap yang 

baik? 

 

b. Bagaimana cara 

guru memberikan 

contoh sikap yang 

baik? 

 

c. Apakah guru 

selalu 

menggunakan 

bahasa yang baik 

dan benar? 

 

8. Peran guru 

sebagai 

evaluator 

dalam 

pembelajaran 

berbasis 

strategi 

PAIKEM 

a. Apakah ibu selalu 

melakukan 

penilaian dalam 

setiap 

pembelajaran? 

 

b. Bagaimana cara 

ibu melakukan 

penilaian dalam 

setiap 

pembelajaran? 

 

c. Bagaimana cara  
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ibu melakukan 

penilaian sikap dan 

keterampilan? 

9. Kendala 

dalam 

pelaksanaan 

peran guru 

dalam 

pembelajaran 

berbasis 

strategi 

PAIKEM 

a. Apa saja kendala 

dalam 

melaksanakan 

pembelajaran 

PAIKEM? 

 

 

G.2.2 Tabel Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah disekolah ini guru diwajibkan untuk 

menerapkan paikem? 

 

2. Apakah kepala sekolah memberikan pengawasan 

intensif untuk memberdayakan guru agar mereka 

kreatif dan inovatif dalam menerapkan paikem? 

 

3. Bagaimana pelaksanaan paikem disekolah ini?  

4. Apakah sarana dan prasarana disekolah ini 

mendukung dalam pelaksanaan paikem? 

 

5. Apakah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 

paikem? 

 

6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan paikem?  

 

H. Teknik Keabsahan Data  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Peneliti juga menggunakan triangulasi data sebagai 

teknik untuk mengecek keabsahan data. Terdapat 4 macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaaan sumber, metode, penyidik 

dan teori (Denzin dalam Moleong, 2011:330). Maka dalam triangulasi ini peneliti 

melakukan dengan jalan: a) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. b) 
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mengeceknya dengan berbagai sumber data. c) memanfaatkan berbagai metode 

pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. 

I. Analisis Data 

    Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

mengklasifikasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, disusun 

berdasarkan pola dan membuat kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang 

dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan 

setelah selesai dilapangan (Sugiyono, 2010: 335). Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi.  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang 

bersifat naratif. Penyajian data juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang kabur dan 
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meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan 

dengan  melihat kembali reduksi data maupun penyajian data sehingga  

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Penarikan kesimpulan telah 

teroganisir tersebut akan membentuk suatu bentuk kalimat singkat dan intisari 

hasil penelitian. 

 

 




