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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Melolong (2012:6) yaitu 

penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi dan 

tindakan.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, karena peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada obyek 

atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam 

bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya. Sebagaimana 

disebutkan  Arikunto (2010) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

yang sudah disebutkan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

tertulis. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran 

peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri 

penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh 

peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat 

partisipan atau berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data. 
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016-

2017 bulan Maret. Tempat penelitian adalah di SDN Dinoyo 3 Malang. 

Alasan memilih tempat penelitian di SDN Dinoyo 3 Malang pada siswa 

kelas III, karena sebelumnya sudah dilakukan observasi dan wawancara 

dengan guru kelas yang mana pada saat magang 3 menjadi tempat magang 

peneliti. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek diperolehnya data. 

Subjek bisa berupa orang, tempat, atau simbol. Sumber dalam penelitian 

dapat terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah wali kelas III dan kepala sekolah  di 

SDN Dinoyo 3 Malang. 

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Selain itu juga dapat 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Penelitian 

ini menggunakan dokumentasi pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) 

berlangsung. Sumber data tersebut akan memperkuat data agar hasil 

penelitian yang diperoleh menjadi valid. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan 

dalam penelitian atau fenomena alam guna mengukur kualitas penelitian. 

Peneliti bertindak sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan 

data-data dilapangan sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain 

selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa 

dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang 

keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrument 

pendukung (Sugiyono, 2009). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain : 

a. Pedoman Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

observasi nonpartisipan, dimana peneliti hadir sebagai pengamat dan 

terlibat pada saat tampilan atau tindakan yang akan diamati, tetapi tidak 

berpartisipasi atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti. Peneliti 

sebagai pengamat mengamati dan merekam apa yang dilakukan oleh 

subyek penelitian yaitu guru dan peserta didik. 

Lembar observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di kelas. 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Dinoyo 3 Malang.  

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi beberapa 

pertanyaan yang akan diajukan kepada kepala sekolah dan guru kelas III 
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yang diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar dan video  

hasil potret bagaimana proses selama pembelajaran di SDN Dinoyo 3 

Malang.  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 

langkah, yaitu perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, analisis 

data dan menyusun laporan penelitian. 

a. Perncanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian 

yang sebelumnya sudah meminta perijinan kepada pihak sekolah untuk 

dijadikan tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun 

rencana penelitian yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, 

menyiapkan materi yang akan diajarkan dan menyusun instrumen 

penelitian untuk kegiatan penelitian. Selain itu, peneliti juga menyusun 

lembar observasi untuk mengamati keterlaksanaan proses pembelajaran 

dan aktivitas siswa. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini, guru akan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran 

tematik di kelas menggunakan kombinasi model pembelajaran STAD 

dengan PBL. 



34 

 

c. Analisis Data 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun semua kegiatan 

dari pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

terkait topik penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun hasil perolehan 

data yang sesuai dengan penelitian kemudian dilanjutkan dengan 

pengambilan keputusan dari data yang dianalisis. 

d. Menyusun Laporan Penelitian 

Penyusunan hasil penelitian  dari kegiatan awal merumuskan 

masalah tentang menganalisa kombinasi model pembelajaran di SDN 

Dinoyo 3 Malang sampai dengan penyusunan proposal dan nantinya akan 

dilanjutkan pada hasil dan pembahasan dari data-data yang telah 

dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan peneliti, kemudian yang terakhir 

adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang analisis 

kombinasi model pembelajaran STAD dengan PBL Melakukan kegiatan 

bimbingan dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan penulisan 

skripsi yang nantinya dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Berikut ini beberapa pengertian yang 

digunakan untuk pengumpulan data : 
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a. Observasi 

Metode dalam penelitian ini adalah metode observasi yang digunakan 

untuk mengamati objek ada saat pembelajaran tematik model STAD 

dengan PBL berlangsung dan juga mengamati perangkat pembelajaran 

seperti RPP dan media pembelajaran atau alat peraga. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, 

dimana peneliti hadir sebagai pengamat dan terlibat pada saat tindakan 

yang akan diamati, tetapi tidak berpartisipasi atau berinteraksi dengan 

subjek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Metode ini bermanfaat bagi peneliti karena bisa menggali informasi 

tentang topik penelitian yang mendalam. Metode wawancara ini digunakan 

untuk menggali informasi yang sedalam dalamnya yaitu dengan bertanya 

kepada kepala sekolah, guru kelas dan siswa SDN Dinoyo 3 Malang. 

Sesuai dengan jenis wawancara bahwa metode wawancara dibagi menjadi 

2 jenis dilihat dari pertanyaannya yaitu, wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti 

mengambil metode wawancara terstruktur dimana peneliti telah 

mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden 

sehingga daftar pertanyaannya sudah di buat secara sistematis. 

c. Dokumentasi 

Peneliti memilih metode dokumentasi untuk mengambil gambar 

berupa foto, video dan dokumen guru serta catatan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh data. 
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3.8 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting 

dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015 : 335) 

Langkah-langkah atau tata cara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan Model Miles dan Huberman (1984). Pengumpulan data di 

lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

akan dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas. Adapun langkah-langkah analisis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :  

1. Reduksi data merupakan data mentah yang diperoleh di lapangan dan 

belum memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Reduksi data adalah 

memilih yang penting, mengelompokkan data, dan membuang data yang tidak 

perlu. 

2. Penyajian data merupakan tahapan setelah data direduksi. Penyajian data 

pada penelitian kualitatif dapat berupa uraian-uraian singkat, flowchart, dan 

sejenisnya. 

3. Kesimpulan/ verifikasi merupakan langkah terakhir dalam tahap ini. 

Penarikan kesimpulan digunakan untuk memberikan intrepretasi terhadap data 

yang direduksi dan disajikan sesuai dengan informasi yang diperlukan. 

Verifikasi diperlukan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. 
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3.9 Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, salah satunya pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik 

ini digunakan untuk mendukung kebenaran penelitian yang telah 

dilakukan. Menurut Sugiyono (2015 : 372) teknik triangulasi meliputi 

beberapa unsur penting dalam mendukung keabsahan data, salah satunya 

adalah triangulasi teknik.  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi, atau tes. Apabila dengan teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilakan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang dianggap benar, 

atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini memilih 

keabsahan data dengan jenis triangulasi teknik untuk mengungkap dan 

menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. Teknik 

yang dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda, dalam 

hal ini teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

 


