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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode dalam suatu penelitian terbagi atas dua macam.yaitu metode 

kualitatif serta metode kuantitatif. Kedua penelitian ini secara keseluruhan dapat 

dibedakan berdasarkan cara pengelolahan data serta jenis data yang digunakan. 

Metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data 

yang didapat secara langsung dari narasumber, baik  secara tertulis maupun lisan. 

Biasanya pengumpulan data pada metode ini dilakukan dengan cara wawancara 

kepada narasumber secara langsung dari data yang dikumpulkan menjadi sebuah 

rangkuman data yang kompleks.  

Setelah memahami seluruh rangkuman data yang didapat dari awal hingga 

akhir akan menghasilkan suatu simpulan sebagai hasil akhir.sehingga hasil 

analisis akhir yang didapat akan berupa laporan data yang subjektif apa adanya 

berdasarkan kenyataan di lapangan. Metode kuantitatif merupakan suatu metode 

penelitian yang dilakukan uuntuk mengungkapkan kebenaran dari sebuah teori. 

Bagaimana metode ini membahas data-data yang ada dengan menggunakan 

parameter serta hipotesis sebagai tolok ukurnya. Oleh karena itu metode ini 

cenderung menjadi sebuah penelitian ilmiah. Dengan cara mengumpulan data 

menggunakan ilmu pasti yaitu kuisoner, survey, percobaan penelitian serta 

wawancara, bila metode kualitatif hasil akhir berupa laporan  kesimpulan 

analisis data, maka pada metode ini hasil akhirnya adalah berupa angka objektif 

yang ditampilkan secara statistik.  
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Didalam analisi ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta, kejadian 

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. Dan analisa ini diambil di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang dan 

menganalisa di kelas III yang memiliki jumlah siswa 28 dengan rincian 12 siswa 

laki-laki dan 16 siswa perempuan. Titik fokus analisa terhadap guru kelas dalam 

menerapkan tematik di sekolah tersebut.  

Disekolah ini guru sangat kesulitan dikarenakan saat penerapan tematik 

guru belum siap dan belum memiliki cara-cara mengelolah 2 atau 3 mata 

pelajaran di satukan menjadi sebuah tema dan di terapkan di pembelajaran. 

Dalam hal ini guru kelas III terkadang masih menggunakan KTSP saat 

pembelajaran berlangsung. Dalam penerapan media di kelas guru sering 

menggunakan media seadanya contoh saat guru ingin menyampaikan 

pembelajaran dengan obyek gunung.  

Guru hanya menggunakan imajinasi murid supaya bisa menjelaskan 

gunung seperti gunung bromo, gunung arjuna dll dan mungkin bisa dilakukan 

guru hanya menggambar dipapan tulis. Selanjutnya ke penilaian murid guru 

sangat kebingungan dan sering guru melakukan penilaian sebisanya dan yang 

terpenting nilai tersebut pantas untuk siswa tersebut.  

Karena didalam tematik penilaian terhadap murid dibagi menjadi beberapa  

syarat mulai kecakapan dalam membaca, berkelompok, dll dan saat ini guru 

kelas III terkadang dalam pembelajaran tematik sering membuat bosan murid 

karena didalam pembelajaran Tematik guru diharapkan lebih kreatif dalam 

penyampaian 
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materi. Sedangkan guru kelas III merasa sulit bila harus kreatif dalam 

setiap pembelajaran tematik. Belum lagi saat pendistribusikan buku terkadang 

sering terlambat dan mengakibatkan guru kelas dalam penyampaian materi 

seadanya. 

 Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum 

tentang kenyataan kenyataan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian 

bahwa metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kesulitan guru 

dalam menerapkan tematik kelas 3 (kelas rendah) di SDN Panggungrejo 04 

kepanjen-Malang. 

 

B. Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran dan peran penganalisa dalam analisis ini agar dapat membantu 

guru-guru yang mengalami kesulitan yang sama dalam penerapan tematik. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pembelajaran tematik 

sehingga menjadi penyebab utama ketidak pahaman guru mengenai 

pembelajaran tematik ini. analisa ini di rasa sangat mendesak dilaksanakan 

hampir semua guru memiliki kesulitan yang sama yaitu dalam menerapkan 

tematik. Jika kesulitan dalam menerapkan tematik tidak menemui solusinya 

dapat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Mengajar adalah suatu 

aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan dan menghubungkannnya 

dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Jadi kesulitan mengajar adalah 

kesulitan guru dalam mengatur lingkungan belajar siswa. Selanjutnya  agar dapat 

berkonsentrasi dengan baik perlulah diusahakan sebagai berikut. Pelajar 
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hendaknya berminat atau punya motivasi yang tinggi, ada tempat belajar tertentu 

dengan meja belajar bersih dan rapi, mencegah timbulnya kejenuhan/kebosanan, 

menjaga kesehatan dan  

memperhatikan kelelahan, menyelesaikan soal/masalah-masalah yang 

mengganggu dan bertekad untuk mencapai tujuan dan hasil terbaik setiap 

belajar.  Guru juga harus memahami cara metode mengajar yang baik dan benar. 

Analisis ini sangat penting dikarenakan keberhasilan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan bergantung kepada guru dalam penyampaian materi tersebut 

 

C. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian di SD Negeri Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang yang 

beralamatkan di jalan Panji No 3 Panggungrejo-Kepanjen. Subjek penelitiannya 

adalah guru. Sekolah ini dipilih karena didaerah kabupaten malang/malang 

selatan kebanyakan menggunakan KTSP padahal sekolah sudah menggunakan 

K13.  Dikarenakan pembelajaran disini masih sering menggunakan KTSP dan 

guru sebagai acuan utama dalam pembelajaran tetapi juga karena siswa 

disekolah ini tidaklah terlalu banyak jadi sekolah tidak menyediakan media 

lengkap karena dianggap guru sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pembelajaran di sekolah ini.  

Waktu peniliti dimulai pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan 

sekarang. Analisa ini dilakukan di kelas III dengan guru wali kelas III, yaitu ibu 

Suhartin Jumlah siswa kelas III yang di teliti berjumlah 28 siswa terdiri dari 16 

perempuan dan 12 laki-laki. 
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D. Sumber Data 

Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organsisasi. Dalam penelitian 

ini data primer merupakan data yang diperoleh melalui pedoman 

observasi, wawancara dan dokumentasi kepada guru yang bersangkutan 

kesulitan guru dalam menerapkan tematik di kelas III SDN Panggungrejo 

04 Kepanjen-Malang. Dalam analisa ini memilih sumber dari guru kelas 

yaitu ibu Suhartin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pemerolehan data dalam bentuk yang 

sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai 

organisasi atau perusahaan. Data sekunder merupakan data primer yang 

telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang 

merupakan sebagai pendukung dari data primer berkaitan dengan kesulitan 

guru dalam menerapkan tematik di kelas 3 SDN Panggungrejo 04 

Kepanjen-Malang. Data ini berupa berupa dokumentasi seperti, lembar 

wawancara atau dokumentasi dan foto. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Pengamatan/Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu guru kelas III 

SDN panggungrejo 04 Kepanjen-Malang. Jenis observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi sistematis dengan menggunakan 

pedoman observasi yang digunakan saat mengambil secara langsung 

pengelolaan pembelajaran Tematik yang dilakukan oleh guru di kelas III 

SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang. Pada teknik ini peneliti akan 

melakukan pengamatan untuk memperoleh data mengenai:  

a. Cara guru dalam penyampaian pembelajaran Tematik pada kelas 

III SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang 

b. Penggunaan Media saat penerapan pembelajaran Tematik pada 

kelas III SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang  

c. Kelemahan dan Kelenihan guru dalam menerapkan Tematik di 

kelas III SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang 

dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada 

sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang 

diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data 

yang menghendaki komunikasi lansung antara peneliti dengan subjek atau 

responden. Kemudian dalam kata lain wawancara adalah merupakan 
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pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Data wawancara digunakan untuk melengkapi data observasi yang 

diperoleh langsung oleh seorang analisis dalam situasi sosial, data ini 

adalah penguatan akademis empiris yang dilakukan melalui triangulasi.  

Oleh karena itu dapat saja terjadi wawancara tidak selamanya 

terstruktur atau terpola sesuai dengan panduan wawancara yang telah 

disiapkan, sebab dapat saja dia mengalir pada bagian-bagian yang tidak 

tersentuh oleh panduan wawancara, tetapi terkait dengan informasi atau 

data yang dibutuhkan. Ada dua jenis instrument wawancara yakni, 

instrument terbuka yang berarti setiap pertanyaan wawancara telah 

disediakan jawabannya dan instrument tertutup yaitu panduan wawancara 

yang digunakan adalah seperangkat daftar pertanyaan yang dijawab 

langsung oleh subjek penelitian. 

Peneliti mengadakan wawancara secara semi terstruktur untuk 

mengetahui perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas III 

dalam merencanakan pengelolaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaksanaan tindak 

lanjut yang dilakukan oleh guru dengan pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan pada guru kelas III SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang. 

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 

wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Pewawancara menanyakan apa yang menyebabkan ibu wali kelas III 

kesulitan dalam menerapkan tematik. Dalam pertanyaan ini 
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pewawancara ingin menggali penyebab guru kesulitan dalam 

menerapkan tematik dikelas III 

b. Pewawancara menanyakan kondisi kelas dan lingkungan sekitar 

sekolah agar pewawancara mengetahui kondisi sekitar sekolah apakah 

memenuhi kriteria yaitu nyaman, bersih, dan bisa melakukan 

pembelajaran diluar kelas 

c. Pewawancara menggali informasi perbedaan kurikulum KTSP dan K13 

supaya pewawancara mendapatkan informasi bagaimana guru kelas 

bisa mengalami kesulitan dalam menerapkan tematik. 

d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka 

pengalaman konkrit si responden.  

e. Pewawancara menanyakan dalam keseharian mengajar guru kelas 3 

menggunakan kurikulum KTSP atau K13 supaya pewawancara 

mengetahui selama pembelajaran guru menggunakan kurikulum k13 

atau KTSP 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengkajian 

terhadap berbagai dokumen-dokumen penting dalam bentuk audiovisual 

dan deskripsi mengenai kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajran Tematik berdasarkan kurikulum 2013. Bahwa documentary 

historical (penelaahan dokumentasi), dilakukan oleh peneliti untuk 

melakukan kontak dengan pelaku atau sebagai partisipan. Jenis-jenis data 

dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, boleh jadi berupa 

gambar-gambar, grafik, data angka, sejarah dan dokumen-dokumen 

penting yang ada tentang subjek disekolah.  
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Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan berupa gambar-

gambar pengelolaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran beserta 

biodata guru dan absensi siswa di Kelas III SDN Panggungrejo 04 

Kepanjen-Malang 

 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Pedoman Wawancara 

Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah berupa 

pedoman wawancara. Di mana pedoman wawancara tersebut berisi 

pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab oleh sumber data secara lisan, 

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dilakukan yaitu kesulitan guru kelas III dalam 

menerpakan Tematik di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang 

2. Lembar Observasi 

Observasi mengadakan pengamatan secara langsung yang 

digunakan sebagai instrumen observasi. Menggunakan chek list dan 

melalui lembar observasi yang akan tertuju kepada guru kelas III saja. 

Observasi berisi sebuah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

penggunaan, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Dari 

observasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan guru dalam 

menerapkan pembelajaran Tematik yang dilakukan di dalam kelas III 

SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang. Data yang diperoleh peneliti dalam 

dokumentasi ini yaitu dalam bentuk foto kegiatan mengajar guru  kelas 

III  SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang 

 

G. Instrumen Penelitian 

Penelitian harus memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan 

terhadap data  berupa tingkah laku atau penampilan sumber data, karena harus 

dicatatnya secara tertulis tanpa memasukkan tafsiran, pendapat dan 

pandangannya. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan 

dibantu instrumen lain yaitu pedoman observasi, wawancara. Beberapa langkah 

yang ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian yaitu: 

1. Peneliti menyusun kisi-kisi atau lay out instrumen. Kisi-kisi ini berisi 

lingkup materi pertanyaan,banyaknya pertanyaan, waktu yang dibutuhkan 

dan abilitas yang diukur. Abilitas yang dimaksud adalah kemampuan yang 

diharapkan dari subjek yang diteliti. 

2. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan 

jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi.setiap item yang dibuat peneliti 

harus sudah punya gambaran jawaban artinya prakiraan jawaban yang 

diinginkan. 

3. Analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian 

sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan 

data yang diinginkan peneliti 
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4.  Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi 

instrumen, misalnya membuang instrumen yang tidak perlu dan 

menggantikan dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan bahasanya.  

Peneliti sebagai instrumen utama karena hanya peneliti yang dapat 

bertindak sebagai alat dan responsif terhadap realitas karena bersifat kompleks. 

Bekal informasi awal, peneliti melakukan observasi secara mendalam melalui 

wawancara dengan guru kelas, serta melakukan observasi media pembelajaran 

perubahan energi. Peneliti merupakan perencana, pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen penelitian 

dimaksudkan sebagai alat pengumpul data.  

Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, 

dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas 

pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan 

yang ada. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.  
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Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 

proses pembelajaran Tematik harus disimpulkan dengan bahasa yang baik 

agar mudah dipahami orang lain. Kemudian data yang diperoleh dari 

dokumentasi juga disusun dengan rapi dan diberi keterangan agar pembaca 

lebih paham dan mengerti. Setelah data-data tersebut dibaca, ditelaah, dan 

dipelajari.  

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta 

diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data adalah “proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian 

dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya 

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 

2. Rekaman visual 

Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman audio untuk 

menangkap inti pembicaraan diperlukan kejelian dan pengalaman 

seseorang yang melakukan wawncara. dan rekaman audio ini dapat 

digunakan untuk menggali isi wawancara yang lebih lengkap pada saat 

pengelolaan data 
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3. Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan - catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya 

dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.  

4. Catatan Pengamatan  

Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian untuk 

mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang 

dilihat.catatan pengamatan pada umumnya berupa tulisan tangan agar 

dapat membantu peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan. 

5. Penegasan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan 

makna data yang telah disajikan. Dalam pengertian ini analisis data 

kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. 

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, 

dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan 

fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen 
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pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode 

wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. 

I. Triangulasi Data 

Dalam sebuah penelitian penting melakukan keabsahan data. Jika 

meneliti benar-benar menginginkan data yang akurat. Dalam 

pengumpulan data peneliti sering dijumpai ketidaksamaan antara data 

yang diperoleh dari nara sumber sdatu dengan yang lainnya. Triangulasi 

dapat diartikan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada.  

Untuk menetapkan keabsahan data peneliti menggunakan 

triangulasi sumber data. Yaitu menggali kebenaran informsasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain 

melalui wawancara dan observasi peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat, dokumentasi tertulis dan gambar atau foto. Tentu masing-masing 

cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan mkemberikan pandangan yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang dteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 

 

 

 

 

 

 




