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BAB III 

METODE PENELITIAN 

	

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Ketercapaian tujuan penelitian tentu dapat dicapai dengan 

menggunakan jenis penelitian dan pendekatan yang sesuai. Tujuan 

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pemahaman guru tentang 

keterampilan mengajar, pelaksanaan keterampilan mengajar guru, motivasi 

belajar siswa dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dalam 

melakukan keterampilan mengajar. Berpatokan pada tujuan penelitian 

tersebut, maka digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian deskriptif akan menyajikan jawaban atas rumusan 

masalah dalam bentuk teks. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan data yang mendalam dan untuk mendapatkan suatu data 

yang mengandung makna.    

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan tentu sangat penting dan harus 

dijalankan secara optimal. Peneliti adalah instrumen utama yang berperan 

sebagai pengamat, pengumpul data, dan analisa data dari penelitian itu 

sendiri.  Kehadiran peneliti di lakukan saat interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran di kelas selama 4 kali pertemuan dalam 2 minggu yakni pada 

tanggal 2 April-18 April 2018. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang 

yang terletak di Jalan Pisang Kipas No. 36, Jatimulyo, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Pemilihan SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang sebagai tempat penelitian dikarena sekolah ini memiliki 

perkembangan jumlah siswa pada dua tahun terakhir. Sedangkan waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 April-18 April 2018 . 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui subjek. Subjek dalam 

penelitian ini adalah guru kelas III dan IV serta siswa kelas III dan IV SD 

Negeri Jatimulyo 1 Malang. Penelitian dilakukan di kelas III dan IV karena 

guru kelas III dan IV telah memiliki gelar sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) dan merupakan wali kelas dari kelas tersebut. Dilihat dari sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan dua 

sumber sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer terdiri dari wawancara dan angket. Wawancara 

dilakukan peneliti dengan berdialog langsung bersama subjek yang 

diteliti yaitu guru kelas dan siswa kelas III (Tiga) dan IV (Empat). Data 

yang dihasilkan dari wawancara yang dilakukan merupakan data yang 

berkaitan dengan pemahaman guru terhadap keterampilan mengajar dan 

respon siswa kelas III (Tiga) dan IV (Empat) terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan bersama guru terkait. 
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Angket digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

berkaitan dengan keterampilan mengajar guru dan motivasi belajar siswa. 

Penyebaran angket tentang keterampilan mengajar guru dilakukan pada 

guru kelas III (tiga) dan guru kelas IV (empat). Sedangkan angket 

motivasi belajar siswa di sebarkan pada siswa di kelas III (tiga) dan kelas 

IV (empat). Pengisian angket dilakukan langsung oleh guru dan siswa 

dengan tanpa adanya perantara.  

2) Data Sekunder 

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi 

berupa foto kegiatan belajar mengajar kelas III (Tiga) dan IV (Empat) 

sebagai bukti aktual serta catatan lapang berupa temuan-temuan yang di 

anggap penting saat berlangsungnya penelitian.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

1). Teknik Observasi 

Observasi yang dilakukan yaitu mengamati keterampilan mengajar guru 

kelas III dan IV SDN Jatimulyo 1 Malang.   

2). Teknik Wawancara 

Wawancara yang dilakukan kepada guru kelas III dan IV SDN Jatimulyo 

1 Malang berkaitan dengan keterampilan mengajar.  

3). Teknik Angket  

Angket yang berkaitan tentang keterampilan mengajar guru disebarkan 

dan di isi oleh guru kelas III dan guru kelas IV. Sedangkan angket 

tantang motivasi belajar siswa disebarkan dan di isi oleh siswa kelas III 

(tiga) dan kelas IV (empat) di SDN Jatimulyo 1 Malang.  
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4). Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yang di ambil berupa video dan foto untuk membantu 

dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat dan melengkapi data 

yang telah di kumpulkan sebelumnya melalui observasi, wawancara, 

angket.  

5). Teknik Catatan Lapangan 

Catatan lapang digunakan untuk mencatat kejadian yang tidak terduga di 

tempat penelitian saat penelitian sedang berlangsung, yang dibuat tanpa 

adanya pedoman khusus. Catatan lapangan berfungsi sebagai tambahan 

informasi atau pelengkap dalam pedoman observasi, wawancara maupun 

angket sehingga dapat menambah keakuratan hasil penelitian.  

F. Instrumen Penelitian 

Peneliti bertugas sebagai pencari informasi-informasi yang valid 

dengan fakta yang ada dilapangan. Pada pencarian informasi tersebut 

diperlukan alat atau instrumen penelitian untuk membantu peneliti dengan 

mencari informasi yang mendetail. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara  Angket dan dokumentasi. 

Berikut ini kisi-kisi observasi, wawancara, angket dan dokumentasi: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati keterampilan mengajar guru 

kelas III (Tiga) dan IV (Empat), di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang.  Kisi-

kisi yang akan digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

observasi dapat dilihat pada table 3.1 (hasil observasi terlampir halaman 

119-194)  
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2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan keterampilan mengajar guru di SD Negeri Jatimulto 

1 Malang. Wawancara dilakukan kepada guru kelas III (tiga) dan IV 

(empat). Kisi-kisi yang akan digunakan dalam pengumpulan data 

menggunakan wawancara dapat dilihat pada table 3.1 (hasil wawancara 

terlampir halaman 125-134). 

3. Angket 

Angket digunakan sebagai pendukung dalam mengumpulkan data terkait 

keterampilan mengajar guru dan motivasi belajar siswa di SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang. Kisi-kisi yang digunakan dalam pengumpulan data 

keterampilan mengajar guru menggunakan angket dapat dilihat pada 

tabel 3.1 (hasil angket terlampir halaman 135-139  dan angket motivasi 

belajar siswa pada tabel 3.2 (hasil angket terlampir halaman 140-14). 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait keterampilan 

mengajar guru di kelas dan motivasi belajar siswa saat guru 

mengimplemtasikan keterampilan mengajar di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. Adapun data-data yang diambil guna mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada table 3.3 (hasil 

wawancara terlampir halaman 142-149). 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Keterampilan Mengajar Guru 
 

No Indikator Sub Indikator Butir  
   Observasi Wawancara Angket  

1 Keterampilan 
Bertanya 

Bertanya Dasar 1-4 1-4 1-4 
Bertanya Lanjut  5-7 5-9 5-7 

3 Keterampilan 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan  

Mengadakan 
pendekatan secara 
pribadi 

8-9 10-11 8-9 

Mengorganisasi 10-13 12 10-13 
Membimbing dan 
melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar 

14-15 13 14-15 

Merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar  

16-18 14-17 16-18 

4 Keterampilan 
mengadakan 
variasi  

Variasi dalam gaya 
mengajar 

19-23 18 19-23 

Variasi dalam 
menggunakan media  

24 19 24 

Variasi pola interaksi 
dan aktivitas siswa 

25 20-23 25 

5 Keterampilan 
membimbing 
diskusi 
kelompok 
kecil  

Memusatkan perhatian 
siswa  

26-28 24 26-28 

Memperjelas masalah 
pendapat 

29-30 25 29-30 

Menganalisis 
pandangan siswa 

31 26 31 

Meningkatkan peran 
siswa  

32-35 27 32-35 

Menyebarkan 
kesempatan 
berpartisipasi 

36-38 28 36-38 

Menutup diskusi  39-41 29-32 39-41 
6 Keterampilan 

mengelola 
kelas  

Pengelolaan kelas 
proventif 

42-47 33 42-47 

Pengelolaan kelas 
kuratif 

48-50 34-36 48-50 

7 Keterampilan 
memberikan 
penguatan  

Penguatan verbal 51-52 37-38 51-52 
Penguatan nonverbal  53-57 39-41 53-57 

8 
 
 
 

Keterampilan 
menjelaskan  
 
 
 

Kejelasan 58-59 42-43 58-59 
Penggunanaan contoh 60-62 44 60-62 
Pengorganisasian  63-64 45 63-64 
Penekanan pada yang 
penting  

65-68 46 65-68 

Balikan  69 47-52 69 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Motivasi Belajar Siswa 

 
 
 

Table 3.3 Kisi-Kisi Dokumentasi  

 

G. Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan untuk menyiapkan berbagai kajian 

teori dan referensi yang sesuai dengan keterampilan mengajar guru 

dalam mengambangkan motivasi belajar siswa , kemudian menentukan 

subjek dan objek yang terkait dengan judul yang diangkat,  menentukan 

rumusan masalah yang akan diambil, menentukan cara mengambil data 

dan analisis data. Setelah itu, membuat surat perizinan untuk melakukan 

penelitian di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang.  

 

 

 

No Indikator Sub Indikator  Butir  
   Angket 

1 Ketekunan  Tekun menghadapi tugas  1-2 
 

2 Keuletan  Ulet menghadapi kesulitan 3 
3 Kemandirian Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk 

berprestasi sebaik mungkin  
4-5 

Lebih senang bekerja mandiri 6 
4 Minat 

belajar 
Menunjukan minat terhadap bermacam-macam 
masalah 

7-9 

Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 
Senang mencari dan memecahkan masalah soal-
soal 

10 
 

11-12  
5 Teguh 

dengan 
pendirian 

Dapat mempertahankan pendapatnya jikalau 
sudah yakin dengan hal tersebut 

13-14 

No. Indikator Alat Dokumentasi 
1 Proses belajar mengajar di kelas III dan IV  Foto dan video  
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2. Tahap Perencanaan 

Tahap Perencanaan dilakukan untuk menyusunan kisi-kisi dan 

instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan digunakan 

dalam meneliti keterampilan mengajar guru dalam mengembangkan 

motivasi belajar siswa di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Kisi-kisi dan 

instrumen dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan dan 

pelaksanaan penelitian.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi tahap penelitian. 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan intrumen 

yang telah di buat. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan 

sesuai dalam ruang lingkup penelitian. Sebelum melakukan penelitian, 

dilakukan serah terima surat izin penelitian demi kenyamanan pihak 

sekolah ataupun peneliti.  

4. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi meruapakan tahap dilakukannya analisis data 

yang telah diperoleh dari tahap pelaksanaan dengan menggunakan 

triangulasi. Setelah itu, dari hasil analisis data tersebut dapat tarik 

kesimpulan yang akan dituangkan dalam sebuah laporan penelitian. 

Laporan penelitian tersebut dibuat dan disesuaikan dengan aturan-aturan 

penulisan karya ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan jenis 

penelitiannya.  
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Triangulasi waktu 

dilakukan pada hari senin dan hari jumat. Hari senin dipilih dalam trangulasi 

ini karena pada hari senin, awal dimulainya pembelajaran setelah melewati 

hari libur dan biasanya hari senin pembelajaran dilakukan secara penuh 

sampai jam 13.00 WIB. Sedangkan hari jumat dipilih dalam triangulasi ini 

karena pada hari jumat pembelajaran dilakukan hanya sampai jam 11.00 

WIB dan merupakan hari yang mendekati hari libur. Pengujian kredibilitas 

data pada triangulasi waktu ini dilakukan dengan cara pengecekan melalui 

observasi, wawancara dan angket namun dilakukan diwaktu yang berbeda 

yakni pada hari senin dan hari jumat. Jika diperoleh hasil data yang berbeda, 

maka perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan data yang 

pasti.  

Uji keabsahan data selanjutnya menggunakan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh kepada sumber data 

yang sama namun teknik yang digunakan berbeda. Teknik yang digunakan 

dalam triangulasi ini yaitu observasi, wawancara dan angket. Jika dari 

ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti 

harus melakukan diskusi bersama sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data yang di anggap benar.  
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I. Analisis Data 

Setelah pengumpulkan data yang absah dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi tentang keterampilan dasar mengajar guru 

dalam mengembangkan motivasi belajar siswa di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. Selanjutnya dilakukan analisa data kualitatif menggunakan model 

Miles dan Huberman  (1984) yang dilakukan dengan tahap:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dilakukan untuk merangkum dan mengelompokan 

semua data yang telah dipilih berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.  

Rumusan masalah tersebut yaitu: (a) Bagaimana pemahaman guru 

tentang keterampilan mengajar guru SDN Jatimulyo 1 Malang, (b) 

Bagaimana pelaksanaan keterampilan mengajar guru di SDN Jatimulyo 1 

Malang, (c) Bagaimana motivasi belajar siswa di SDN Jatimulyo 1 

Malang, dan (d) Adakah kendala yang dihadapi guru dalam melakukan 

keterampilan mengajar di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Setelah data dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah, 

langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya saat reduksi data dimulai 

dengan mencatat data secara teliti dan rinci sehingga data tidak menjadi 

rumit. Kemudian merangkum data dengan memilih hal-hal yang di 

anggap penting dalam penelitian dan membuang hal-hal yang tidak perlu 

dengan berpedoman pada tujuan penelitian yang telah dibuat.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Langkah-langkah yang dilakukan saat penyajian data yaitu dengan 
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mengurutkan data yang telah direduksi sesuai dalam kelompoknya. 

Setelah data telah urut, maka kemudian mencari hubungan yang 

interaktif antar data-data yang telah di reduksi.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang 

diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Pada 

tahap ini dilakukan verifikasi data berdasarkan teks narasi yang telah 

disajikan mengenai keterampilan mengajar guru dalam mengembangkan 

motivasi belajar siswa di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Kesimpulan 

yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dapat diartikan bahwa 

kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang otentik.  


