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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang ditempat penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan, melukiskan, dan 

menggambarkan suatu keadaan yaitu mengenai pelaksanaan full day 

schoolterhadapkecakapan sosial peserta didik kelas V SD islam Al-Badar 

Tulungagung dengan menggunakan deskriptif kualitatif, data yang akan 

didapatkan lebih bermakna serta mendalam sehingga tujuan yang terdapat 

dalam penelitian ini dapat tercapai. 

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

peneliti nonpartisipan.Peneliti nonpartisipan adalah peneliti yang tidak ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan atau kehidupan orang yang di teliti. Peneliti 

tidak berpartisipasi secara langsung, karena penelitian ini hanya mengamati 

saja bagaimana pelaksanaan full day school pada peserta didik kelas V SD 

Islam Al-Badar Tulungagung 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan di SD Islam Al-Badar yang terletak di Jalan 

Sultan Agung VI/20 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung 

dan dilaksanakan di bulan Mei hingga Juni 2017. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V yang berjumlah 25 

peserta didik, dengan adanya subjek penelitian tersebut diharapkan mampu 

untuk membantu penelitian dan memberikan banyak informasi  dengan 

lengkap. 

E. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini didapatkan 

melalui kata dan tindakan yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait meliputi 

guru kelas V yaitu Ibu Noven dan kepala sekolah yaitu Ibu Maria. Sumber 

data primer berupa observasi dan wawancara 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.Data sekunder ini merupakan 

data yang sifatnya mendukung pembahasan-pembahasan dalam penelitian 

ini.Data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
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Pelaksanaan Full day school terhadap Kecakapan Sosial Peserta Didik 

kelas V SD Islam Al Badar Tulungagung. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdapat 

3 macam teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Teknik observasi yang digunakan jenisnya adalah observasi partisipasi 

pasif, dimana peneliti hanya datang untuk mengamati saja tetapi peneliti 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan belajar mengajar pada 

kelas V untuk mengetahui kecakapan sosial peserta didik SD Islam Al-

Badar Tulungagung 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur dimana wawancara ini digunakan untuk mengetahui 

pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam meningkatkan kecakapan sosial 

di SD Islam Al-Badar. Wawancara tidak terstruktur ini diberikan 

kebebasan kepada pihak yang diajak wawancara dengan jawaban yang 

lebih terbuka agar peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih 

mendalam. Wawancara tersebut ditujukan kepada kepala sekolah dan 

guru kelas V SD Islam Al-Badar Tulungagung 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dapat berupa gambar, tulisan atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Pada saat observasi dan wawancara peneliti 
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melakukan dokumentasi terhadap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari 

dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan hasil foto-foto dari kegiatan 

yang dilakukan di SD Islam Al-Badar Tulungagung. 

G. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri karena peneliti kualitatif sebagai human instrument 

untuk mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan dan membuat kesimpulan. 

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi yang di gunakan peneliti untuk mengetahui 

pelaksanaan sistem Full day school terhadap kecakapan sosial peserta 

didik kelas V SD Islam AL Badar Tulungagung. Lembar observasi ini 

meliputi aspek yang diamati yaitu ;  

a. kecakapan berkomunikasi yang terdapat indikator ; 

1) kemampuan mendengar dengan empati, 

2) kemampuan menyampaikan gagasan dengan empati, 

3) kemampuan meyakinkan orang lain, 

4) keberanian mengemukakakan pendapat. 

b. kecakapan bekerjasama terdapat indikator yaitu ; 

1) ringan tangan dalam membantu orang lain, 

2) menghargai pekerjaan orang lain, 

3) mengambil tanggung jawab dari tugasnya. 
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2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dengan menggunakan lembar wawancara yang 

ditujukan pada guru yang berfokus tentang penelitian pelaksanaan full 

day school terhadapkecakapan sosial peserta didik yang didalamnya 

meliputi dimensi yaitu; 

a. Pelaksanaan full day school, 

b. Kegiatan full day school, 

c. Permasalahanfull day school.  

Kemudian kisi-kisi wawancara guru kelas V SD Islam Al-Badar 

fokus pada Pelaksanaan full day schoolterhadap kecakapan sosial, 

dimensi yaitu : 

a. Pelaksanaan  full day school, 

b. Kecakapan sosial, 

c. Kendala yang dialami dalam meningkatkan kecakapan sosial, 

Kisi-kisi wawancara peserta didik fokus Pelaksanaan full day school 

terhadap kecakapan sosial dan terdapat indikator sebagai berikut 

a. Mendengarkan dengan empati, 

b. Mengemukakan pendapat, 

c. Menyampaikan gagasan, 

d. Mengambil tanggung jawab dari tugasnya, 

e. Menghargai pekerjaan orang lain, 

f. Ringan tangan dalam membantu orang lain.  
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah pokok yaitu langkah pra 

penelitian, langkah pelaksanaan penelitian, dan langkah penyusunan laporan. 

1. Pra Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan peneliti tentunya adalah tahap persiapan 

yang meliputi: menyusun rencana penelitian, mengurus perizinan, studi 

pendahuluan, penyusunan proposal, penentuan jadwal penelitian dan 

menyiapkan instrumen penelitian (instrument observasi dan instrument 

wawancara). 

2. Pelaksanaan Penelitian  

Melaksanakan obserasi awal secara langsung dan mengisi lembar 

instrument observasi sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan data 

mengenai pelaksanaan full day schoolterhadap kecakapan sosial peserta 

didik kelas V SD Islam Al Badar Tulungagung. 

a. Melaksanakan wawancara langsung dengan kepala sekolah dan guru 

kelas dengan tujuan memperoleh data mengenai pelaksanaan full day 

school terhadap kecakapan sosial peserta didik  

b. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah gambar peserta 

didik pada waktu kegiatan pembelajaran. 

3. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dengan memaparkan data yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi dan penyusunan laporan 

disesuaikan dengan tata cara penyusunan laporan yang ditentukan dalam 

pedoman penelitian skripsi. 
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I. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis 

data dapat melalui 3 tahapan menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono 

(2015:337) yaitu tahapan reduksi data, penyajian data (display data), dan 

kesimpulan (verifikasi) : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk melakukan penilaian 

dan penyederhanaan terhadap data yang telah diperoleh mulai dari awal 

pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data dari wawancara 

semua informasi dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan wawancara. 

Setelah disimpulkan garis besar hasil wawancara lalu dikelompokkan 

dengan hasil observasi dan dokumentasi yang berkaitan. Setelah itu data 

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di ambil 

benang merah kesamaan pola kemudian dirangkum berdasarkan 

pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini data pelaksanaan full day 

school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD islam Al-
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Badar Tulungagung dilakukan reduksi data sehingga diperoleh hasil 

sesuai dengan kondisi yang ada. Data disesuaikan dengan rumusan 

masalah. 

2. Penyajian Data ( Display Data) 

Data yang telah direduksi kemudian data tersebut dibuat pola-pola 

khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut dapat 

memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami. Data yang telah 

dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian selanjutnya dipaparkan 

dalam bentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

a. Pelaksanaan Full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik 

kelas V SD Islam Al-Badar Tulungagung. 

b. Kendala yang dialami sekolah dalam pelaksanaan Full day school 

terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulungagung. 

c. Upaya yang dilakukan sekolah dalam  mengatasi kendala Full day 

school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-

Badar Tulungagung. 

3. Kesimpulan / Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Data yang dibuat narasi dalam display data kemudian 

disajikan dalam hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-

bukti lapang dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian, kemudian peneliti membandingkan dengan teori. Hasil akhir 

berupa kesimpulan serta saran terhadap pelaksanaan full day school 
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terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulungagung . 

J. Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:330) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.Bila 

peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilita data dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Pertama peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara 

membandingkan hasil pengamatan di lapangan mengenai pelaksanaan 

full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam 

Al-Badar Tulungagung sesuai data yang diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan informan. Kedua, peneliti membandingkan apa yang 

disampaikan oleh informasi dengan apa yang terjadi di lapangan dengan 

cara terjun langsung dan mengamati sesuai pedoman observasi yang 

diamati oleh peneliti. Ketiga, peneliti membandingkan hasil wawancara 

pelaksanaa full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas 

V SD Islam Al-Badar Tulungagung sudah berjalan dengan baik atau 
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tidak dari data yang diperoleh dari catatan lapang dan foto-foto 

dokumentasi. 

2. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dalam hal ini sumber peneliti yaitu kepala sekolah, guru 

kelas V. Keterangan yang diperoleh dari pelaksanaan full day school 

terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulunggaung yang disampaikan oleh kepala sekolah kemudian 

dibandingkan dengan informasi dari guru kelas V dengan menggunakan 

pedoman observasi dan wawancara yang telah dibuat sebelumnya 

 

 


