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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Disebut kualitatif karena pengumpulan data dan penafsirannya 

peneliti tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Menurut Sugiyono (2012) 

penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Dalam 

penelitian ini, peneliti menyajikan data yang berbentuk kualitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Disebut diskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik 

dan akurat tentang fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang 

tertentu. Azwar (2012) menyatakan bahwa penelitian deskriptif melakukan 

analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu meganalisis dan menyajikan 

fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan. Penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif analisis, karena 

analisis tidak hanya sekedar mendeskripsikan tentang sebuah fenomena yang 

terjadi pada populasi tertentu tetapi juga berusaha mencari penyebab mengapa 

fenomena tersebut terjadi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan 

strategi pembelajaran ekspositori untuk siswa slow learner, mendeskripsikan 

faktor penghambat dan pendukung bagi siswa slow learner, dan mengetahui 



46 

 

 

kendala serta solusi pembelajaran untuk siswa slow learner di kelas III-b SD 

Muhammadiyah 08 Dau kabupaten Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini menjadi komponen penting. 

Dalam hal ini peneliti menjadi instrumen utama sekaligus pengumpul data 

sepenuhnya yang mengamati atau mengadakan penelitian langsung di SD 

Muhammadiyah 08 Dau. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun 

data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang dapat memberikan 

informasi atau data, misalnya kepala sekolah dan guru kelas. Menurut 

Sugiyono (2012) fungsi peneliti dalam penelitian ini adalah menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, analisis data, menaksir data dan membuat kesimpulan atas temuan dalam 

penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

pengamat penuh dan keadaan atau status peneliti diketahui oleh informan. 

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan 

kevalidan data dalam penelitian, oleh sebab itu pelaksaan penelitian harus 

dilakukan semaksimal mungkin. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas III-b Sekolah Dasar Muhammadiyah 

08 Dau, yang berlokasi di jalan Margobasuki 48 Jetis RT/RW 1/1 Dusun Jetis 

Desa/Kelurahan Mulyoagung Kecematan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Peneliti memilih lokasi ini karena sekolah mudah dijangkau oleh peneliti. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semeter genap tahun ajaran 2017/2018. 
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D. Sumber Data 

Arikunto (2010) menyebutkan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

berupa hasil observasi, dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder 

berupa dokumentasi dan catatan lapangan. Adapun sumber data tersebut 

adalah: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah siswa slow learner, 

guru kelas dan kepala sekolah. Sumber data primer di peroleh saat peneliti 

melakukan observasi dengan guru saat pembelajaran berlangsung. Setelah 

itu dilakukan wawancara terhadap guru kelas III-b tentang upaya mengatasi 

siswa slow learner di kelas III-b. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dari hasil catatan atau bukti atas penelitian yang telah dilakukan). Data yang 

dibutuhkan peneliti adalah sebagai data pendukung dari data primer yaitu 

berupa dokumentasi, jumlah siswa slow learner yang ada di kelas III-b, data  

yang diperoleh dari sekolah berupa absensi siswa, buku catatan serta latihan 

siswa slow learner dll. Peneliti juga mendokumentasikan yang berupa foto-

foto kegiatan siswa saat proses pembelajaran kelas III-b. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Sumber data diperoleh dengan menggunakan tehnik pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik observasi non partisipasif, 

karena peneliti tidak terlibat aktif di dalam proses pembelajarannya, tetapi 

ikut terlibat dalam proses pembelajarannya. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer berupa data mengenai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran seperti metode pembelajaran, 

strategi pembelajaran, serta jumlah siswa slow learner yang ada di kelas III-

b. Saat proses penelitian, peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas 

III-b mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak sekolah 

seperti kepala sekolah, dan guru kelas. Wawancara kepada guru dilakukan 

diawal sebelum dilaksanakan penelitian dan setelah penelitian dilaksanakan 

untuk mengetahui keadaan siswa slow learner, perangkat pembelajaran 

yang disiapkan oleh guru, kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran 

yang digunakan, serta penilaian yang digunakan untuk siswa slow learner 

dikelas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan kamera digital. Kamera digunakan 

untuk mendokumentasikan kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dengan penerapan strategi pembelajaran pada mata pelajaran 
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bahasa Indonesia. Selain itu dokumentasi juga didapat dari sumber tertulis 

atau dokumen terkait seperti catatan siswa, absensi dan RPP. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan peneliti untuk menulis dan merangkum 

data atau fakta yang terjadi mengenai proses mendeskripsikan siswa slow 

learner di kelas III-b di SD Muhammadiyah 8 Dau, menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi siswa slow learner di kelas 3B, dan 

mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi siswa slow 

learner di kelas III-b di sekolah tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, dalam mengumpulkan data dilapangan, peneliti berusaha 

memperoleh data terinci tentang segala dan sesuai dengan fakta mengenai 

sesuatu yang dirasa perlu dan berkaitan dengan fokus penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen-

instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat oleh peneliti agar peneliti mudah dalam 

mengelompokkan data yang diperlukan. Lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui strategi pembelajaran dan kegiatan guru selama menggunakan 

strategi pembelajaran tersebut terhadap siswa slow learner dan siswa 

reguler. 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti untuk mencari informasi 

mengenai keadaan siswa slow learner, perangkat pembelajaran yang telah 

disiapkan oleh guru, kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran yang 

digunakan, serta penilaian yang digunakan untuk siswa slow learner 

dikelas. 

3. Instrumen Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPP, catatan siswa slow 

learner, absensi, dan foto-foto kegiatan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dibuat oleh peneliti untuk menuliskan temuan baru 

yang diluar indikator penelitian atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba 

pada saat penelitian berlangsung. 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga prosedur, yakni 

tahap pra lapangan, tahap kerja lapang, dan tahap analisis data. Prosedur 

penelitian dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Adapun paparan 

tahap-tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan/Perencanaan, meliputi: 

a. Menentukan lokasi penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan lokasi 

penelitian, yakni bertempat di SD Muhammadiyah 8 Dau dengan alamat 

di jalan Margobasuki 48 Jetis RT/RW 1/1 Dusun Jetis Desa/Kelurahan 
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Mulyoagung Kecematan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti mengurus surat perijinan untuk 

mengadakan penelitian disekolah tersebut. 

b. Menetapkan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. 

Dalam pelaksanaanya sesuai dengan kesepakatan dari guru kelas III-b. 

c. Menyiapkan lembar observasi terhadap guru 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung. 

d. Menyiapkan alat dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan kamera digital. 

e. Menyiapkan lembar wawancara 

Lembar wawancara ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam wawancara dengan guru. Wawancara kepada guru 

dilakukan di awal sebelum dilaksanakan penelitian dan setelah penelitian 

dilaksanakan. 

2. Tahap Kerja Lapangan/Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan guru bersama dengan peserta didik 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran untuk siswa slow learner. Peneliti melakukan observasi atau 

pengamatan terhadap guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. 

Selain itu peneliti melakukan dokumentasi gambar selama proses 

pembelajaran terkait penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan 
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guru kepada siswa slow learner selama kegiatan pebelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir penelitian ini yaitu mengolah dan menganalisis 

semua data yang sudah diperoleh berupa pembelajaran guru dan peserta 

didik dengan menggunakan strategi pembelajaran. Data-data tersebut 

didapatkan dari aktivitas guru dan siswa slow learner selama proses 

pembelajaran. Selanjutnya analisis diuaraikan secara deskriptif. Hal ini 

untuk memaparkan secara rinci tentang pengguaan strategi pembelajaran 

yang digunakan guru untuk siswa slow learner selama proses pembelajaran. 

H. Analisa Data 

Menurut Sugiyono (2012) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapang, dengan cara mengorganisasi data 

kedalam kategori, menjabarakan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara 

intens, data yang terkumpul dianalisis berdasarkan hasil observasi guru dan 

siswa slow learner selama pembelajaran, hasil wawancara dengan guru kelas 

3B serta hasil dokumentasi selama pembelajaran. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data lapang model Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2012). Teknik analisis data dalam penelitian 

ini yaitu: 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Data yang ditemukan dilapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat teliti dan rinci. Menurut Sugiyono (2012) mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dalam pelaksanaanya dilakukan 

penyederhanaan dan gambaran umum terhadap data yang terkumpul 

meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari proses 

pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa slow learner pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan penyederhanaan dan gambaran umum 

terhadap data yang telah terkumpul ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan 

dengan cara pengorganisasian terhadap data yang telah direduksi disusun 

secara naratif yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan. 

Dalam hal ini adalah bagaimana penerapan strategi pembelajaran 

ekspositori mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa slow learner dan 

siswa reguler. Penyususnan informasi ini dilakukan dengan cara 

memadukan data yang telah diperoleh. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan temuan yang baru dan belum pernah ada. 

Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 
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menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau 

teori. Pada tahap ini dilakukan penerikan kesimpulan dari data yang telah 

diperoleh, yaitu pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori mata 

pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa slow learner. Kesimpulan 

dipaparkan dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas sesuai dengan 

rumusan masalah yang diteliti. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Data diuji keabsahannya menggunakan tringulasi teknik dan tringulasi 

sumber. Menurut Sugiyono (2012) peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan tringulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti 

dilakukan dengan berbagai macam teknik antara lain observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggabungkan teknik pengumpulan 

data, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas kemudian digabung 

dengan hasil observasi serta hasil dokumentasi selama pelaksanaan penelitian 

untuk memperoleh data yang valid. 

Gambar 3.1 Tringulasi Teknik Pengumpulan Data 
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Data Sama

Observasi
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Dokumentasi
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Gambar 3.2 Tringulasi Sumber Pengumpulan Data 
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