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 BAB III  

METODE PENELIITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2013: 6) 

menjelaskan bahwa penelitian didasarkan pada upaya membangun pandangan 

mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik 

dan rumit. Menurut Richie (dalam Moleong, 2013: 6) bahwa penelitian 

dimaksudkan untuk meneliti adanya peranan penting konsep, perilaku, persepsi, 

dan persoalan tentang manusia yang diteliti, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk 

memahamkan fenomena berupa perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dari 

subjek penelitian dengan bentuk mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa secara holistik dan dengan berbagai konteks yang alamiah.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif dengan menggambarkan data melalui deskripsi subjek penelitian secara 

rinci dan alamiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

mendeskripsikan motivasi dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran tematik 

bilingual di kelas 1 SD Punten 1 Batu, sehingga data yang diperoleh dapat 

dideskripsikan sesuai dengan fakta yang diperoleh berdasarkan kondisi lapang 

yang ada disekolah, dengan adanya bukti penguat dari proses belajar mengajar 

dalam kelas.  
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3.2 Kehadiran Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif, sehingga peneliti 

melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir. Sebagaima disebutkan bahwa 

“Ciri khas penelitian kualitatif adalah tidak dapat tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya” (Moleong, 2013: 163). Hal ini dikarenakan penelitilah yang menjadi 

instrumen penelitian. Sehingga kehadiran peneliti sangatlah penting dalam proses 

penelitian. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Punten 1 Batu, yang beralamat di desa 

Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Alasan penelitian untuk 

memilih sekolah karena di SD Punten 1 Batu merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan pembelajaran dengan disertai pembiasaan-pembiasaan rutin sebagai 

penunjang dalam menyukseskan penerapan pembelajaran bilingual. Salah satu 

program tersebut yaitu sedinten basa Jawa dan rutin komunikasi berbahasa 

indonesia. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Pelaksanaannya pada 18 Mei hingga 25 Mei 2017.  

 

3.4 Sumber Data 

Ketersediaan sumber  data sangatlah penting dalam penelitian. Sumber 

data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer dan 

sekunder. 
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a. Sumber data primer 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan…”. Berdasarkan 

penjelasan mengenai sumber data utama atau primer merupakan data yang 

diperoleh melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini. Pihak yang dimaksud yaitu: guru dan siswa sebagai pelaksana 

kebijakan di sekolah. Selain hasil wawancara, data primer juga diperoleh 

berdasarkan hasil dari observasi. Hasil observasi dan wawancara di sesuaikan, 

sehingga akan terlihat kesamaan dari kedua data tersebut.  

Data yang diperoleh dari observasi berupa kesesuaian antara kegiatan 

pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta penilaian pembelajaran. Hasil 

yang diharapkan yaitu bagaimana motivasi dan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran tematik bilingual di kelas 1. Hasil observasi dilengkapi dengan 

pertanyaan berdasarkan panduan wawancara. Panduan wawancara disusun 

berdasarkan kisi-kisi wawancara dengan acuan indikator motivasi dan prestasi 

belajar. Pedoman wawancara ditujukan kepada guru kelas 1 dan siswa kelas 1. Di 

SD Punten 1 Batu kelas 1 terdiri dari dua kelas paralel yaitu 1A dan 1B. Sebagai 

penunjang dari observasi dan wawancara perlu adanya foto ataupun rekaman 

sebagai pelengkap.  

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder dalam penelitin kualitatif berupa dokumen-dokumen 

pelengkap yang dapat membantu melengkapi sumber data primer. Sumber data 

sekunder tersebut berupa salinan kurikulum atau data evaluasi pelaksanaan 

program pembiasaan, jadwal kegiatan belajar mengajar.  
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

sehingga peneliti harus benar-benar mengetahui fokus penelitian yang akan 

dilakukannya. Menurut sugiyono (2015 : 306) peneliti kualitatif sebagai human 

instrument, secara fungsi untuk menetapkan fokus dalam penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.  

Menurut Moleong (2013: 164) “sebagai pengamat, peneliti berperanserta 

dalam kegiatan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya 

untuk dapat dipahaminya, dengan kata lain, ada seperangkat acuan tertentu yang 

membimbingnya untuk untuk berperan serta.. 

Sebagai satu-satunya informan sumber data, peneliti memerlukan beberapa 

beberapa alat berikut sebagai panduan alat ukur penelitian : 

a. Lembar pedoman observasi 

Pedoman observasi berisi kisi-kisi observasi mengenai penerapan dari 

pembelajaran bilingual dalam proses belajar mengajar. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengamati perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran. 

data yang diamati yaitu: kegiatan pembuka, kegiatan inti berupa proses belajar 

mengajar, tujuan pembelajaran, isi/materi, metode/strategi, media pembelajaran, 

kegiatan inti dan evaluasi pembelajaran. Aspek-aspek tersebut diamati 

berdasarkan indikator dari motivasi dan prestasi belajar.  

b. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator dari motivasi dan 

prestasi belajar. Berdasarkan indikator tersebut dikembangkan menjadi 
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pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab indikator yang dimaksud. 

Wawancara dilaksanakan kepada guru dan siswa, karena guru dan siswa 

merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar. 

Indikator yang dimaksud yaitu: (1)  durasi kegiatan, (2) frekuensi kegiatan, (3) 

presistensinya pada tujuan kegiatan, (4) ketabahan, keuletan dan kemampuannya 

dalam menghadapi kegiatan dan kesulitan untuk mencapai tujuan, (5) pengabdian 

dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, (6) tingkatan aspirasi yang hendak 

dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, (7) tingkat kualifikasi prestasi, dan (8) 

arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan.  

Pelaksanaan penelitian dalam mencapai indikator motivasi belajar dibagi 

menjadi indikator kepada guru dan indikatior kepada siswa. Dari kedelapan 

indikator diatas indikator yang dimaksudkan untuk guru yaitu: (1) Durasi 

kegiatan, (2) Frekuensi kegiatan, (3) Pengabdian dan pengorbanan untuk 

mencapai tujuan, (4) Tingkat kualifikasi prestasi, (5) Arah sikapnya terhadap 

sasaran kegiatan. Sedangkan indikator untuk siswa yaitu: (1) Presistensinya pada 

tujuan kegiatan, (2) Frekuensi kegiatan, (3) Ketabahan, keuletan, dan 

kemampuannya dalam menghadapi kegiatan dan kesulitan untuk mencapai tujuan, 

(4) Tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, (5) 

Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan.  

Penjelasan berdasarkan tidak hanya membahasa mengenai motivasi 

belajar. Akan tetapi juga membahas mengenai prestasi belajar. Untuk melihat 

pengaruh motivasi belajar pada prestasi belajar di pembelajaran tematik bilingual 

terdapat tiga ranah indikator. Baik guru maupun siswa memiliki ranah indikator 

yang sama. Tiga ranah indikator yang dimaksudkan yaitu: ranah kognitif, ranah 
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afektif, dan ranah psikomotor. Kegiatan wawancara dilakukan dengan beracuan 

pada pertanyaan yang mengarah pada ketercapaian ketiga ranah diatas, sehingga 

keberhasilan prestasi belajar akan tergantung pada hasil wawancara berdasarkan 

ketiga ranah indikator tersebut.  

c. Panduan dokumentasi

Panduan dokumentasi disusun untuk melengkapi data hasil observasi dan 

hasil wawancara. Panduan dokumentasi berupa catatan berupa gambar, foto, atau 

data yang bersifat dokumen. Pada penelitian ini, data yang akan 

didokumentasikan yaitu (1) perangkat pembelajaran berupa video pembelajaran, 

(2) data pribadi siswa berupa nilai, (3) foto kegiatan dalam proses belajar

mengajar, serta (4) foto wawancara kepada guru dan siswa. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian tidak terlepas dari prosedur atau tahapan dalam 

penelitian. Tujuannya yaitu supaya penelitian runtut sesuai dengan aturan. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki ciri pokok bahwa 

peneliti adalah sebagai instrumen penelitiannya. Dengan demikian bahwa yang 

menjalankan seluruh tahapan penelitian tersebut adalah peneliti itu sendiri. 

Menurut Bogdan (Moleong, 2013: 126) dalam prosedur penelitian, menyajikan 

tiga tahapan yaitu: pra-lapang, kegiatan kelapangan, dan kegiatan intensif (analisis 

data). 

1. Tahap pra-lapang. Pada tahapan pra-lapang terdapat tujuh tahapan yang harus

dilaksanakan yaitu: (1) menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan

penelitian, (3) mengurus perizinan, (4) menjajaki dan menilai lapangan, (5)
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memilih dan memanfaatkan (6) informan, dan menyiapkan perlengkapan 

penelitian, serta (7) persoalan etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan. Penjelasan mengenai tahapan pekerjaan lapangan 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperanserta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data. Pada tahap ini lebih pada pembahasan tahapan. Akan 

tetapi tidak serinci yang sebagaimana cara menganalisis data, karena dalam 

menganalisis data dijelaskan tersendiri pada bab khusus. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil dari data yang akan diolah 

dan kendala apa saja serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama 

penelitian berlangsung. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015: 336)“dalam 

menganilis data dimulai pada saat mulai dari merumuskan masalah penelitian, 

sebelum terjun kelapangan, pada saat terjun kelapangan, maupun setelah terjun 

kelapangan hingga proses penelitian selesai”.  

Analisis pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut 

Sugiyono (2015: 338) bahwa dalam menganalisis data dengan menggunakan tiga 

tahap yaitu : reduksi data, paparan atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara 
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memilah-milah data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan kepada guru dan peserta didik sendiri, sehingga mendapat 

gambaran umum dari pelaksanaan pembelajaran tematik bilingual di SD Punten 1 

Batu.  

2. Paparan data atau penyajian data 

Kegiatan penyajian data diarahkan agar hasil dari reduksi data lebih 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah 

dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, 

hubungan antarkategori, diagram alur dan lain jenisnya, sehingga data yang 

didapat lebih jelas.  

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang didapat berdasarkan 

hasil reduksi data dan penyajian data sudah selesai. Penarikan kesimpulan dapat 

bersifat sementara dan valid. Dikatakan sementara apabila data yang didapat tidak 

didukung oleh fakta dan bukti-bukti pendukung. Sedangkan kesimpulan bersifat 

valid dan konsisten apabila fakta dan bukti yang dibutuhkan mendukung 

penilitian., sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang didapat bersifat 

kredibel.  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data sangatlah diperlukan teknik 

pemeriksaan. Menurut Moleong (2013: 324) bahwa teknik pemeriksaan dilakukan 

dengan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu: derajat kepercayaan (credibility), 
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keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability).  

1. Uji kredibilitas meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), diskusi dengan teman, analisis kasus 

negative, member check. 

2. Pengujian transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan 

derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian. 

3. Pengujian dependability merupakan proses audit dari keseluruhan penelitian. 

4. Pengujian konfirmability merupakan proses pengujian dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan.  

Proses pengujian memiliki beberapa teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan beberapa hal pendukung. Menurut Moleong (2013: 330) teknik 

triangulasi yang dimaksud memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu berupa 

sumber dan metode/teknik sebagai bahan mengolah informasi yang didapatkan 

selama proses penelitian.  


