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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ini akan 

menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan 

sikap sosial siswa pada proses pembelajaran tematik. Data dalam penelitian ini 

berupa susunan kalimat yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni 

penelitian dalam bentuk data akan dijelaskan dalam bentuk kalimat mengenai 

sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran tematik dan penilaian sikap sosial 

siswa pada pembelajaran yang dibuat oleh guru. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai observer non 

partisipan yang berperan mengamati sikap sosial siswa dalam proses 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar kelas dua secara langsung. Selain itu 

peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada kepala sekolah mengenai 

sikap siswa, dan wawancara kepada guru mengenai sikap sosial siswa pada saat 

pembelajaran serta cara guru dalam membuat penilaian sikap sosial siswa.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang beralamat di 

jalan Pisang Kipas no 36 Lowokwaru Malang kelas II. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 10 April 2017 sampai 5 Mei 2017. 

 

D. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II SDN Jatimulyo 1 Malang 

berjumlah 27 siswa. Subyek dalam penelitian ini diambil dengan teknik sampling 

(purpossive sampling) yakni pengambilan sampel didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu oleh peneliti. Penelitian ini mengambil subyek pada Kelas 

II dikarenakan di kelas tersebut terdapat siswa yang memiliki sikap sosial baik 

dan kurang baik, namun kelas ini dikenal sebagai kelas yang memiliki siswa 

bersikap kurang baik dibanding dengan kelas lainnya, hal ini berdasarkan hasil 

wawancara awal kepada kepala sekolah yang menyatakan bahwa dalam kelas 

tersebut sebagian besar terdapat siswa yang sering membuat gaduh seperti 

berlarian, berteriak, melontarkan kata-kata yang kurang baik, dan lain sebagainya. 

 

E. Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini berupa semua informasi yang berkaitan dengan 

sikap sosial siswa pada saat proses pembelajaran tematik dan cara guru dalam 

membuat penilaian sikap siswa di SDN Jatimulyo 1 Malang kelas dua. Sumber 

data dapat dikumpulkan dalam berbagai setting dan  sumber. Dilihat dari setting, 

data akan dikumpulkan pada setting alamiah, yaitu pada saat peneliti mengamati 

sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran tematik, siswa akan bersikap seperti 
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biasa tanpa adanya settingan, sehingga siswa akan bersikap senatural mungkin. 

Dilihat dari sumber, pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder, dalam sumber data primer peneliti melakukan  kepada 

siswa dengan cara observasi pada saat proses pembelajaran tematik. Sumber data 

sekunder, peneliti melakukannya kepada kepala sekolah dan guru kelas untuk 

mendapatkan informasi mengenai sikap sosial siswa pada kelas II SDN Jatimulyo 

1 Malang.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti pada saat proses pembelajaran tematik di kelas 

secara langsung terhadap sikap sosial siswa. Peneliti disini sebagai 

observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan 

kegiatan yang sedang diamati. Dalam penelitian ini peneliti akan akan 

mengobservasi atau mengamati secara keseluruhan mengenai sikap sosial 

apa yang ditunjukkan siswa pada saat proses pembelajaran tematik 

berlangsung, dan peneliti akan mencatat pada catatan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan observasi deskriptif, sehingga hasil dari penelitian akan 

dijelaskan dalam bentuk kata-kata.  

b. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah informasi dari 

hasil observasi. Wawancara ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru 
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kelas dua. Peneliti akan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu 

sebelum melakukan wawancara, agar pertanyaan yang diajukan dapat 

terarah serta mendapatkan data secara optimal dan efektif. Wawancara yang 

dilakukan memiliki pertanyaan campuran yakni pertanyaan yang digunakan 

berbentuk pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur. Pertanyaan 

wawancara membahas mengenai sikap sosial siswa dan penilaian guru 

dalam menilai sikap sosial siswa. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti, berupa dokumen 

penting dari sekolah yang berupa sumber tertulis yang dapat membuktikan 

keabsahan data penelitian seperti profil sekolah, data diri siswa, dan data 

penilaian siswa. Selain itu, terdapat foto-foto siswa kelas II sebagai 

dokumentasi. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian yang digunakan 

untuk mengukur fenomena maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015:102). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, dan 

pedoman wawancara. Intrumen pedoman observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan sikap sosial siswa pada saat proses 

pembelajaran. Pedoman wawancara digunakan pada saat melakukan wawancara 

kepada kepala sekolah dan guru wali kelas II.  
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a. Pedoman observasi 

 Pedoman observasi digunakan peneliti pada saat pengamatan di kelas 

secara langsung terhadap sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran 

tematik. Pedoman observasi ini dibuat peneliti pada saat penelitian, agar 

hasil pengamatan tidak keluar dari sikap sosial siswa. Pedoman observasi 

terlebih dahulu divalidasi oleh kepala sekolah beserta guru kelas II, hasil 

dari validasi pedoman observasi yang ditunjukkan kepada kepala sekolah 

memiliki hasil bahwasannya, pedoman observasi yang digunakan harus 

sesuai antara indikator dengan butir sikap, harus lebih mengerti dan paham 

bentuk-bentuk dari setiap indikatornya, pada butir sikap percaya diri harus 

lebih ditekankan dan buat lebih banyak indikator pada butir sikap percaya 

diri. Sedangkan hasil validasi pedoman observasi yang ditunjukkan kepada 

guru kelas II menunjukkan hasil lembar observasi yang digunakan peneliti 

sudah cukup bagus dan lembar pedoman observasi tersebut dapat digunakan 

tanpa revisi. Berdasarkan hasil validasi kepada kepala sekolah dan guru 

kelas II menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No Butir Sikap Aspek yang diamati 

Indikator 
1. Jujur a. mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, 

tanpa menjiplak tugas orang lain. 

b. mengembalikan barang yang dipinjam atau 

ditemukan. 

c. mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang 

diyakininya, walaupun berbeda dengan pendapat 

teman 

2. Disiplin a. memakai pakaian seragam lengkap dan rapi. 

b. mengerjakan tugas/pekerjaan rumah tepat 

waktu. 

3. Tanggung 

jawab 

a. menyelesaikan tugas yang diberikan. 

b. melaksanakan tugas yang menjadi 

kewajibannya di kelas seperti piket kebersihan. 
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4. Santun a. berbicara atau bertutur kata halus tidak kasar. 

b. menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan 

tidak cemberut. 

5. Peduli a. meminjamkan alat kepada teman yang tidak 

membawa/memiliki 

b. melerai teman yang berselisih (bertengkar) 

c. menunjukkan perhatian terhadap kebersihan 

kelas. 

6. Percaya diri a. berani tampil di depan kelas. 

b. Berani mengemukakan pendapat. 

c. Mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau 

soal di papan tulis. 

 

 Hasil validasi pedoman observasi tersebut yang akan digunakan sebagai 

pedoman observasi di kelas pada saat pembelajaran tematik, sehingga hasil 

validasi tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai kisi-kisi pedoman 

observasi. 

 

b.  Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan bagi peneliti dalam kegiatan wawancara 

terhadap kepala sekolah dan guru kelas II. Pedoman wawancara digunakan 

sebagai panduan untuk mengetahui informasi mengenai sikap sosial siswa 

pada saat proses pembelajaran dan cara guru dalam membuat penilaian 

sikap siswa. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Masalah Tujuan Aspek Sikap Bentuk 

Pertanyaan 

1. Bagaimana 

sikap sosial 

siswa pada 

saat proses 

pembelajaran 

tematik 

Untuk 

mengetahui 

nilai-nilai 

sikap sosial 

siswa pada 

saat proses 

pembelajaran 

tematik 

1. Sikap sosial siswa 

dalam proses 

pembelajaran. 

2. Pengembangan sikap 

sosial. 

3. Sikap sosial baik 

dalam proses 

pembelajaran tematik 

4. Sikap sosial kurang 

Pertanyaan 

campuran 
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baik dalam 

pembelajaran tematik. 

5. Penilaian sikap sosial 

siswa dalam 

pembelajaran tematik. 

6. Hasil penilaian sikap 

sosial siswa pada saat 

proses pembelajaran. 

 

H. Prosedur Penelitian 

a.   Tahap I 

1. Menyusun rencana penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu akan 

menyusun rencana penelitian yang akan digunakan. Peneliti akan 

menetapkan pendekatan dan jenis penelitian, serta peneliti akan 

menentukan siapa yang akan menjadi subyek penelitian. 

2. Studi pendahuluan 

Peneliti akan menyusun studi pendahuluan sebelum melakukan 

penelitian, yaitu menyusun latar belakang, apakah penelitian ini benar-

benar perlu untuk dilakukan penelitian ataukah tidak.  

3. Menyusun proposal 

Peneliti akan menyusun proposal terlebih dahulu, yaitu menyusun 

bab 1, 2 dan 3. 

4. Menentukan jadwal penelitian 

Peneliti akan menentukan jadwal terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengamatan di sekolah. Jadwal penelitian yang dilakukan 

harus sesuai dengan jadwal pembelajaran tematik. 

5. Membuat instrumen penelitian 
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Instrumen penelitian ini berupa instrumen pedoman observasi dan 

instrumen pedoman wawancara. 

6. Memvalidasi 

Peneliti akan melakukan validasi pedoman observasi terlebih 

dahulu kepada kepala sekolah dan guru kelas sebelum melakukan 

pengamatan di kelas.  

b.  Tahap II 

Tahap II melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran tematik, dimulai 

pada saat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dan 

mengisinya pada pedoman observasi. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan data mengenai sikap sosial siswa pada saat proses 

pembelajaran tematik. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru kelas II 

mengenai sikap sosial siswa pada saat proses pembelajaran tematik 

dan cara guru dalam membuat penilaian sikap siswa. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan data tambahan pada saat melakukan pengamatan 

di kelas. 

3. Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi dilakukan pada saat kegiatan proses 

pembelajaran berupa foto atau gambar dan mengarsipkan dokumen 
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seperti profil sekolah, data diri siswa, dan data penilaian siswa yang 

bertujuan sebagai bukti keabsahan data. 

 

I. Analisis Data 

 Penelitian kualitatif memungkinkan untuk dilakukan analisis data. Alur 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman 

teknik yang digunakan dalam menganalisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

 Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di 

catat dalam catatan penelitian dan akan dideskripsikan  dalam dua bagian 

yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan tentang apa 

yang benar-benar terjadi di lapangan, tanpa adanya pendapat dari peneliti 

terhadap peristiwa yang terjadi. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi 

kesan, komentar, dan pendapat peneliti tentang temuan yang dijumpai dan 

akan dijadikan peneliti sebagai bahan rencana pengumpulan data tahap 

berikutnya. 

b. Reduksi data 

 Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis data melalui reduksi data, 

yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis. 

Pada reduksi data, hanya temuan data yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian saja yang direduksi. Data yang tidak berkenaan 

dengan penelitian akan dibuang atau tidak digunakan, sehingga akan 



42 

 

memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk 

menarik kesimpulan.  

c. Penyajian data 

 Data yang sudah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau kata-kata. 

Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi yang 

diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat 

menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi. 

d. Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah proses penyusunan kesimpulan berdasarkan 

hasil data dijelaskan dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti dan 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yaitu penilaian sikap 

sosial siswa dalam proses pembelajaran tematik kelas II SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

e. Verifikasi data 

Verifikasi data adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Data yang 

terkumpul akan diverifikasi, sehingga data tersebut harus relevan seperti 

keadaan di lapangan.  

 

J. Pengecekan Keabsahan Data 

 Pengecekan keabsahan data digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan 

dan kebenaran data yang diperolah agar data yang terkumpul menjadi valid dan 

dapat diandalkan, dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diuji dengan 

triangulasi baik secara sumber maupun teknik. Pada triangulasi sumber, untuk 
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menguji kredibilitas data tentang sikap sosial siswa pada saat proses pembelajaran 

tematik dan penilaian sikap siswa, pengumpulan dan pengujian data yang telah 

diperoleh dilakukan ke kepala sekolah, guru kelas II, dan siswa. Triangulasi 

teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi akan dilakukan pengujian data dengan cara hasil dari wawancara 

tersebut akan dicek dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. 


