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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Meta-sintesis kualitatif jenis  

deskriptif yaitu menganalisis beberapa data yang sudah di kumpulkan dan dapat 

menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dengan 

menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah. Pada 

penelitian ini penulis akan menggambarkan kesamaan dan rumpun ilmu yang 

terdapat dari pengembangan bahan ajar skripsi mahasiswa PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 sampai 2017. 

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini berperan sebagai instrumen 

penelitian karena peneliti terlibat langsung dalam mengumpulkan data, 

menganalisis serta menyimpulkan data-data skripsi pengembangan bahan ajar 

mahasiswa PGSD yang sudah tersimpan dan terkumpul untuk menganalisis 

kemudian peneliti analisis sesuai dengan instrumen yang telah di buat sehingga 

akan menghasilakan kesimpulan dari data-data tersebut. 

C. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Pusat tepatnya di Digital Library 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang  yang beralamat di Jalan Raya 

Tlogomas No. 246 Malang Jawa Timur dengan waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Februari 2018. 
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D. Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini adalah skripsi milik mahasiswa  dari 

program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2013-2017 berupa skripsi 

pengembangan bahan ajar yang berjumlah 21 skripsi, skripsi tersebut disimpan di 

Digital Library Perpustakaan Pusat  Universitas Muhammadiyah Malang. Selain 

itu peneliti juga mengumpulkan sumber data dari wawancara bersama tiga orang 

mahasiswa dari jurusan PGSD yang mengembangkan bahan ajar maupun media 

pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen pengupulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tabel 

analisis, yang terdiri dari 4 bagian tabel analisis. Yang pertama tabel analisis 

berisi adalah tabel deskripsi yang berisi uraian umum dari masing-masing skripsi 

untuk memperkenalkan skripsi Pengembangan Bahan Ajar, tabel yang kedua 

berisi fenomena khusus yang tampak dari skripsi bahan ajar tersebut, kemudian 

tabel analisis yang ketika adalah fenomena umum yang akan menganalis semua 

yang tampak secara umum dari bahan ajar tersebut, dan tabel analisis yang 

terakhir adalah tabel yang berisi semua komponen apa saja yang nampak dari 

data-data skripsi. Instrumen pengumpulan data yang kedua adalah wawancara 

yang di lakukan kepada 3 orang mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

pengembangan Bahan Ajar. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data skripsi pengembangan bahan ajar para 
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mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sudah lulus dari Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2013-2017. 

Adapaun tahapan dalam prosedur penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini, berikut ini adalah langkah-langkah melakukan penelitian meta 

sintesis menurut Perry and Hammond dalam jurnal milik Siswanto (2010, 330) 

yang pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian, hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apa saja fokus permasalahan sehingga peneliti dan orang lain 

memahami apa yang akan di teliti. Dalam penelitian ini pertanyaan penelitian 

yang diajukan adalah bagaimanakah pemetaan kesamaan dan rumpun ilmu dalam 

masing-masing bahan ajar Mahasiswa PGSD tahun 2013-2017. 

Langkah kedua adalah mengembangakan protokol penelitian meta sintesis, 

hal ini dilakukan untuk memberikan pedoman berupa literasi-literasi terkait meta 

sintesis maupun literasi mengenai hal yang akan di teliti. Setelah adanya literasi 

yang di sesuaikan dengan pertanyaan peneitian selanjutnya langkah ke tiga adalah 

menetapkan lokasi data-data yang akan di analisis. Setelah menetapkan lokasi 

penelitian selanjutnya adalah melakukan pemilihan data yang sesuai dengan 

masalah yang akan di analisis. 

Setelah semua data terkumpul, melakukan pemilihan kembali berdasarkan 

kualitas data yang cocok menjadi data penelitian. Kualitas data ini di lihat dari 

memenuhi tidaknya data, pada penelitian ini data yang di maksud adalah skripsi, 

jadi dengan melihat secara umum skripsi sebelum di analisis menggunakan 

instrumen, skripsi harus dipilah terlebih dahulu.  

Selanjutnya melakukan analisis tiap data individu untuk mengetahui 

temuan pentingnya dengan menggunakan tabel analisis yang sudah di susun 
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sesuai dengan literasi. Pada tahap ini peneliti menggunakan instrumen tabel 

analisis yang lebih mendalam dengan menganalisis isi, tampilan, bahasa dan lain 

sebagaimanya. Setelah mendapatkan data dengan menganalis selanjutnya adalah 

dengan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis. Kemudian data 

tersebut di sajikan. 

G. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara terus menerus mulai dari sebelum terjun 

kelapangan dan saat berada dilapangan. Menurut Sugiyono dalam buku Metode 

Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D&R cetakan ke-23 (2015,245) 

mengungkapkan bahwa pada penelitian sebelum di lapangan peneliti perlu 

melihat penelitian terdahulu untuk menentukan fokus atau menemukan gambaran 

terkait hal yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan 

sebelum dilapangan adalah dengan menentukan rumusan masalah dan memilih 

kajian teori yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. 

Analisis data dilakukan saat memasuki lapangan yang dilakukan oleh 

peneliti ada tiga tahapan menurut Milles and Hubeman (2014,17-20; Sugiyono, 

2015:246) menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif dilakukan aktifitas 

analisis data dengan melewat 3 tahap yaitu reduksi data, pemaparan dan penarikan 

kesimpulan. Reduksi data merupakan  kegiatan merangkum, memfokuskan dan 

memilih hal yang penting, serta membuat tema dan pola dalam penelitian 

(Sugiyono, 2015: 247). Penelitian ini juga akan melewati tahap reduksi data yaitu 

dengan menyaring data skripsi. Skripsi dipilih sesuai dengan masalah yang akan 

di analisis yaitu skripsi tentang pengembangan bahan ajar, setelah itu peneliti 

membuat deskripsi skripsi serta tabulasi yang berisis  hal apa saja yang di analisis. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan pemaparan data merupakan 

sekumpulan data yang di gunakan untuk membantu peneliti dalam menyimpulkan 

dan mengambil tindakan (Milles and Huberman, 2014: 17). Tahap berikutnya 

adalah tahap penarikan kesimpulan, menurut Gunawan (2013: 212) dalam 

bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan adalah sajian 

simpulan yang di dapatkan dari analisis data yang sudah dilakukan. Penelitian ini 

menggunakan hasil dari tabulasi analisi data tersebut untuk kemudian diolah atau 

dipaparkan sehingga menghasilkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan. 

H. Pengecekan keabsahan data 

Uji keabsahan data akan dilakukan setelah peneliti melakukan analisis 

terhadap data yang sudah di dapatkan. Peneliti menggunakan kebsahan data Peer 

Debriefing, yaitu pneliti bertemu satu atau lebih rekan yang tidak memihak untuk 

secara kritis meninjau implementasi dan evolusi metode penelitian mereka. 

(Spillett, 2003: 1). Dalam artikelnya Spillett menjelaskan bahwa berdiskusi 

dengan teman sejawat dilakukan untuk menjadi pertimbangan peneliti tentang 

kegiatan metodologis dan memberikan umpan baik mengenai keakuratan dalam 

pengumpulan data.  


