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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Moeleong (2012:6) yakni 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 ilmiah.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian pada obyek secara jelas dan 

sistematis. Data yang dikumpulkan lebih berupa bentuk kata-kata atau gambar 

dari pada angka-angka. Penelitian ini menjelaskan dan memprediksi terhadap 

suatu gejala yang berlaku atas data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran tematik kelas IV B di SDN Punten 01, Batu. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti menjadi segalanya 

dalam keseluruhan proses penelitian (human instrument). Dalam hal ini, peneliti 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan 

pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri Punten 01, Jalan Raya Punten 

No. 24, Kec. Bumiaji, Batu. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena SDN  

Punten 01, Batu merupakan salah satu sekolah yang multikultural, hal ini terlihat 

dari agama, etnis, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan usia siswa 

yang beragam. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, terdapat suatu 

permasalahan yakni peserta didik masih memberikan penilaian suatu sifat-sifat 

sebagai ciri-ciri khas etnis tertentu, seperti berkata bahwa orang Ambon memiliki 

kulit yang hitam. Kemudian mengatakan salah satu temannya merupakan orang 

Ambon karena memiliki kulit hitam. Adapun cara yang dilakukan guru untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan menjelaskan materi keberagaman 

secara obyektif dan kritis serta mengajak siswa ke perpustakaan sekolah untuk 

mencari informasi sehingga dapat membentuk wacana dan pemahaman peserta 

didik bahwa keberagaman yang ada merupakan suatu anugrah yang harusnya 

disyukuri. Berdasarkan alasan tersebut, tentu menjadi pertimbangan utama bagi 

peneliti untuk menentukan SDN Punten 01, Batu sebagai pilihan lokasi penelitian. 

Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai 

nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran tematik terpadu SDN 

Punten 01, Batu. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

yang berlangsung pada bulan Februari hingga bulan Maret 2017. 
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D. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Sumber data 

inilah yang nantinya memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam 

penelitian. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data utama (primer) merupakan kata-kata atau tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moeleong, 

2012:157). Sumber data primer pada penelitian ini adalah guru kelas dan beberapa 

siswa kelas IV. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung pada saat 

pembelajaran tematik terpadu di kelas IV, wawancara dengan orang-orang yang 

terlibat dalam pembelajaran tematik dan membuat catatan mengenai gambaran 

situasi pada saat pembelajaran. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan 

dokumentasi berupa RPP yang dibuat oleh guru, data siswa kelas IV dan foto-foto 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran tematik di kelas. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung telah 

memberikan data kepada peneliti. Data yang dibutuhkan diperoleh bukan melalui 

guru kelas ataupun siswa melainkan data dari Kepala Sekolah untuk melengkapi 

data-data yang dibutuhkan peneliti sebagai pendukung data primer yakni dokumen 

mengenai kurikulum yang berlaku di SDN Punten 01 Batu. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pembelajaran tematik di SDN Punten 01 Batu. Observasi mengenai pelaksanaan 

pembelajaran tematik ini dilakukan seminggu sekali disesuaikan jadwal 

pembelajaran 3. Selain itu observasi juga dilakukan untuk memperoleh data awal 

mengenai keberagaman siswa kelas IV B SDN Punten 01 Batu.  

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru dan beberapa siswa kelas IV B 

SDN Punten 01 Batu untuk memperoleh data awal mengenai keberagaman siswa 

dan permasalahan dari keberagaman tersebut. Selain itu, wawancara kepada guru 

dan siswa juga dilakukan untuk memperoleh data mengenai penanaman nilai yang 

dilakukan guru dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik yang dilakukan yang didalamnya juga mencakup sikap guru dan sikap 

siswa dalam menyikapi keberagaman yang ada serta pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai nilai-nilai 

yang terdapat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran tematik di 

SDN Punten 01 Batu. Selain itu, hasil dokumentasi juga dapat memperkuat hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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F. Instrumen Penelitian 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kali ini yaitu sebagai human 

instrument dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis 

data yang berhubungan dengan nilai-nilai Pendidikan Multikultural. Selain 

peneliti sebagai instrumen, diperlukan instrumen penunjang berupa: lembar 

observasi, pedoman wawancara, dan juga pedoman dokumentasi. Penjelasan 

untuk masing-masing instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati nilai-nilai Pendidikan 

Multikultural dalam pelaksanaan pembelajaran tematik yang meliputi: a) sikap 

siswa dan guru pada saat pembelajaran; b) tema maupun subtema yang dipelajari; 

c) materi pembelajaran; d) pendekatan, model atau metode yang digunakan oleh 

guru; e) alat, media dan sumber belajar; serta f) pengelolaan kelas. Format lembar 

observasi dapat dilihat pada Lampiran 2. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi berbagai daftar pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Adapun aspek pertayaan tersebut meliputi:    

1) keberagaman siswa kelas IV; 2) perencanaan pembelajaran berupa RPP yang 

dirancang oleh guru; 3) pelaksanaan pembelajaran tematik; 4) cara guru dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural pada pembelajaran tematik yang 

dilakukan. Selain itu, aspek pertanyaan yang diajukan pada siswa meliputi:          

1) sikap siswa dalam keberagaman yang ada; 2) pendapat mengenai pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Untuk lebih jelasnya, format pedoman wawancara 

dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. 
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3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen 

yang berupa RPP, data siswa serta foto kegiatan yang berhubungan dengan nilai-

nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran tematik di SDN Punten 01, 

Batu. Format pedoman dokumentasi dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian kualitatif menurut Moeloeng (2012:152) terbagi menjadi empat 

tahap yakni tahap pra-lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan 

laporan. Adapun tahap-tahap penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan multi-

kultural (demokrasi, pluralisme, dan humanisme) dalam pembelajaran tematik 

SDN Punten 01 Batu sebagai berikut. 

1. Tahap I: Pra-lapangan 

Tahap pra-lapangan ini merupakan tahap yang mempersoalkan segala 

macam persiapan yang diperlukan sebelum melakukan penelitian nilai-nilai 

pendidikan dalam pembelajaran tematik terpadu di SDN Punten 01, Batu. Adapun 

tahap kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap pra-lapangan yaitu: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
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2. Tahap II: Pekerjaan Lapangan 

Tahap selanjutnya, yaitu tahap pekerjaan lapangan. Adapun kegiatan pada 

tahap pekerjaan lapang, antara lain: 

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

Peneliti memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri untuk memilih 

strategi pengumpulan data yang efektif. Selain mempersiapkan strategi 

pengumpulan data, peneliti menentukan pembagian waktu dalam penelitian agar 

waktu yang ada dapat dipergunakan sebaik mungkin. 

b. Memasuki Lapangan 

Ketika memasuki lapangan peneliti mempelajari keadaan, memahami 

situasi orang-orang yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian agar 

pengumpulan informasi dari subjek penelitian lebih mudah. 

c. Berperanserta dan Mengumpulkan Data 

Langkah selanjutnya, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, 

wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat di dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di SDN Punten 01, 

Batu.  

3. Tahap III: Analisis Data 

Mengolah dan menganalisis semua data yang diperoleh baik melalui 

observasi, wawancara maupun dokumentasi yang didasarkan pada tujuan analisis 

yang ingin dicapai secara deskriptif kualitatif. Diantaranya mendeskripsikan nilai-

nilai pendidikan multikultural dalam perencanaan pembelajaran tematik serta 

nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. 
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4. Tahap IV: Penulisan Laporan 

Penulisan laporan diawali dengan menyusun data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dianalisis sebelumnya. 

Kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk deskripsi, dan 

selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

H. Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusions: drawing/verification. Langkah-langkah analisisnya ditunjukkan 

dengan gambar berikut: 

 

 

 

  

 
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) oleh Miles  

   dan Huberman (Sugiyono, 2012: 247) 

 

Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk penyederhanaan 

terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara merangkum, memilih dan mengelompokkan baik data yang 

sesuai maupun data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.  

Data Collection 

Conclusions: 

drawing/verification 
Data Reduction 

Data Display 
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Data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

tersebut kemudian disusun. Misalnya: penyusunan data-data hasil wawancara 

mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran tematik diawali 

dengan keberagaman yang dimiliki siswa kelas IV, nilai-nilai pendidikan 

multikultural (demokrasi, pluralisme, dan humanisme) baik yang terdapat di 

dalam perencanaan pembelajaran tematik maupun dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, peneliti 

menyajikan data mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural baik yang terdapat 

di dalam perencanaan pembelajaran tematik maupun dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif. Data tersebut 

berasal dari hasil obervasi pembelajaran, wawancara dengan guru, serta analisis 

perencanaan pembelajaran. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions: Drawing/Verification) 

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Data-data 

yang sudah terkumpul akan dianalisis, kemudian diorganisasikan dalam bentuk 

kalimat singkat dan jelas. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, 

yakni mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural dalam perencanaan pem-

belajaran tematik serta nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik. 
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I. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu”. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. 

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi 

dengan sumber serta triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. 

Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi 

dengan metode menurut Patton (dalam Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, 

yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa 

sumber data dengan metode yang sama. 

Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil 

wawancara yang diperoleh dari guru dan juga beberapa siswa kelas IV sebagai 

pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu 

peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik 

triangulasi dengan metode, yaitu peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. 


