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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian meta-sintesis ini berupa 

deskripsi peneliti tentang hasil analisisnya terhadap hasil studi pengembangan 

media 3 dimensi pada tingkat sekolah dasar milik mahasiswa S1 PGSD UMM pada 

tahun 2013-2017. 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat non partisipatif. 

Artinya peneliti akan mencermati dan menganalisis data skripsi yang ada pada 

jurusan PGSD UMM tanpa mengubah sumber data yang ada dan tidak bertindak 

sebagai partisipan. Sumber data yang dimaksudkan adalah data skripsi mahasiswa 

UMM jurusan PGSD tentang penelitian pengembangan media pembelajaran dari 

tahun 2013-2017. Selanjutnya setiap data skripsi dianalisis dalam bentuk tabulasi 

dan kemudian penulis melakukan penarikan sintesis berdasarkan dari berbagai hasil 

analisis yang telah dilakukan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian meta-sintesis kali ini dilakukan di digital library kampus 3 

Universitas Muhammadiyah Malang yang berada di Jalan Raya Tlogomas No.246 

Malang Jawa Timur. Karena di sana terdapat file data skripsi semua mahasiswa 

UMM. Waktu penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin penelitian dari jurusan 

PGSD UMM yaitu mulai pada bulan Januari 2018 sampai tanggal 5 Mei 2018 
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(meneliti 16 skripsi pengembangan media pembelajaran dengan jenis media 3 

dimensi).   

D. Sumber Data 

Data penelitian meta-sintesis ini diambil dari hasil studi sekunder. Sumber 

data diambil dari file hasil skripsi mahasiswa S1 PGSD UMM pada tahun 2013-

2017. Data skripsi yang diambil disesuaikan dengan kriteria penelitian yaitu 

penelitian pengembangan media pembelajaran 3 dimensi.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tabulasi data 

dan ringkasan hasil penelitan dengan kriteria yang digunakan untuk setiap 

penelitian. Kriteria yang dimaksud terdiri dari komponen yang akan diteliti dari 

setiap data skripsi, deskripsi setiap penelitian, serta fenomena umum dan fenomena 

khusus dari setiap penelitian. Kriteria tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

instrumen penelitian. Intrumen tersebut dapat dilihat pada daftar tabel yang sudah 

disusun.  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan mengacu pada pendapat Rahardjo 

(dalam Arifin, 2012: 174) yang terdiri dari tahap pralapangan, lapangan dan pasca 

lapangan. Untuk tahap pralapangan, peneliti melakukan studi pendahuluan yang 

terdiri dari studi lapang dan studi pustaka. Studi lapang peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah skripsi. 

Dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap semua 

penelitian pengembangan yang ada serta perlunya penelitian meta-sintesis bagi 

mereka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data skripsi yang akan 



23 

 

dilakukan pada penelitian meta-sintesis yang terdapat di digital library. Studi 

pustaka dilakukan guna mengetahui apakah sebelumnya pernah dilakukan penlitian 

meta-sintesis. Dan hasil yang diperoleh adalah masih belum ada mahasiswa 

khususnya pada jurusan PGSD yang melakukan penlitian meta-sintesis. 

Selanjutnya pada tahap ini peneliti membuat surat ijin observasi yang akan 

diberikan kepada lembaga terkait yaitu kepala perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

Tahap yang kedua yaitu tahap lapangan, peneliti melakukan penelitian 

langsung ke digital library UMM. Penelitian dilakukan guna mengumpulkan data 

yang diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data skripsi 

yang sudah diperoleh dari hasil observasi yang berupa jumlah semua penelitian 

pengembangan media pembelajaran SD dari tahun 2013-2017, identitas data skripsi 

serta rangkuman yang ditulis sesuai dengan kriteria penelitian yang ditentukan. 

Rangkuman tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang nantinya akan dicari 

fenomena khusus dan fenomena umum dari keseluruhan hasil skripsi.   

 Tahap yang terakhir adalah tahap penulisan laporan. Dimana peneliti pada 

tahap penulisan laporan ini menyajikan data yang diperoleh mulai dari tahap 

pralapangan dan tahap lapangan. Hasil akhir dari penulisan laporan penelitian ini 

adalah berupa kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini disajikan secara jelas dan 

pastinya sesuai dengan temuan di lapangan. Sehingga peneliti maupun pembaca 

dapat mengetahui bagaimana hasil studi mahasiswa S1 PGSD UMM dari tahun 

2013-2017 tentang penelitian pengembangan media pembelajaran dengan jenis 

media 3 dimensi yang selama ini telah dilakukan.  
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G. Analisis Data 

 Dalam suatu penelitian penting adanya proses analisis data, tak terkecuali 

pada penelitian meta-sintesis kali ini. Teknik analisis data berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Data kualitatif selanjutnya akan dianalisis 

menggunakan model Miles dan Hubermen yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Jadi data yang sudah diperoleh dari hasil observasi akan 

digolongkan sesuai dengan jenis penelitiannya. Penggolongan ini berguna untuk 

membuang data yang tidak diperlukan. Proses ini termasuk dalam proses reduksi 

data. Selain itu reduksi data dilakukan dengan cara memilah data studi mahasiswa 

sesuai dengan kriteria penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran dengan 

jenis media yang dihasilkan berupa media 3 dimensi untuk tingkat sekolah dasar.  

 Selanjutnya adalah proses penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan 

menyajikan data hasil analisis sesuai dengan instrumen penelitian. Hasil instrumen 

penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah penyajian hasil 

data, peneliti menggunakan kode skripsi untuk setiap data yang akan diteliti. Kode 

tersebut digunakan untuk mempermudah penyajian data yang akan dianalisis dalam 

bentuk tabel. Pengkodean data skripsi dapat dilihat pada tabel 1. Dari hasil analisis 

tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir yang dapat membantu dalam 

memperbaiki penelitian selanjutnya, khususnya untuk penelitian pengembangan 

media pembelajaran 3 dimensi untuk tingkat sekolah dasar.  

H. Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam sebuah penelitian, penting untuk mengetahui keakuratan data yang 

digunakan. Untuk mengetahui keakuratan data yang digunakan dalam sebuah 

penelitian dapat dilakukan dengan cara pengecekan keabsahan data. Pengecekan 
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keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Peer Debriefing. Teknik 

ini bersfiat seperti diskusi yang menghadirkan satu atau lebih rekan yang dapat 

diajak bertukar pendapat mengenai implementasi dan evolusi metode penelitian 

yang akan diteliti. Peneliti maupun rekan yang akan membantu dalam penelitian 

diharuskan bersifat netral atau tidak memihak terhadap penelitian yang akan diteliti 

(Spillett: 2003). Pendapat Spillett mengatakan bahwa berdiskusi dengan teman 

sejawat untuk memberikan penilaian terhadap keakuratan penelitian yang telah 

dilakukan. Sehingga para pembaca tidak meragukan hasil dari penelitian meta-

sintesis yang telah dilakukan.    

 Subyek yang dipilih peneliti untuk menguji keabsahan data penelitian meta-

sintesis kali ini adalah salah satu dosen ahli media pembelajaran di jurusan PGSD 

UMM, yaitu Bapak Kuncahyono, M.Pd. Beliau memberikan saran-saran 

membangun demi kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Uji keabsahan data 

yang pertama dilakukan pada tanggal 2 April 2018. Peneliti diminta untuk 

memberikan tambahan draft data skripsi yang akan diteliti untuk dicocokkan 

dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Tambahan draft diberikan saat uji coba 

keabsahan data kedua yang dilakukan pada tanggal 5 April 2018. 


