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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian 

ini memiliki tujuan menggambarkan realitas yang kompleks yaitu pelaksanaan 

penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 pada kelas I dan IV di SD Negeri 2 Pujon 

Lor. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena 

data yang diambil berupa data konkret dokumentasi kemudian di sajikan dalam 

bentuk deskriptif  hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiono (2011: 15). 

B. Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti di lapangan sangat di perlukan karena peneliti sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Peran peneliti sebagai partisipan penuh 

sehingga dimungkinkan hasil penelitian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan 

dan lebih akurat. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di salah satu SD di kecamatan Pujon, yaitu SD  

Negeri 2 Pujon Lor di Jl. Maron Rt.15 Rw.07 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang pada tahun ajaran 2017/2018 yang telah ditunjuk oleh Dinas 

Pendidikan untuk melaksanakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Sebagai 

langkah awal, pada tahun ajaran 2017/2018 ini tingkatan kelas yang mulai 

diberlakukan kurikulum 2013 revisi 2017 adalah kelas I dan IV. 
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2. Waktu Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 23 mei sampai 7 

juni 2018 pada tahun ajaran 2017/2018. Hal yang dilakukan yaitu observasi 

pelaksanaan penilaian K13 revisi 2017 , wawancara dengan guru kelas I dan IV 

SD Negeri 2 Pujon Lor, serta dokumentasi penunjang perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengolahan penilaian. 

D. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini memuat dua sumber data sesuai dengan 

pernyataan Sugiyono (2011:225) bahwa pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer merupakan sumber 

data yang secara langsung dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti, dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud adalah guru kelas 

I dan guru kelas IV sebagai pelaksana kurikulum 2013 revisi 2017 serta kepala 

sekolah sebagai pendukung hasil data yang diperoleh. Pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. 

 Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dalam penelitian ini sumber 

data sekunder yaitu data berupa dokumen KKM, RPP, lembar instrumen penilaian 

oleh guru, analisis penilaian, rekapitulasi nilai, rapot siswa. Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi dengan melakukan analisis dokumen terkait 

pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 dan dilampirkan pada akhir 

penelitian ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan human instrument. 

Seperti yang dinyatakan oleh Sugiono (2011:223) bahwa dalam penelitian 

kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Sebagai langkah awal 

peneliti sebagai instrumen penelitian dalam mengumpulkan data, namun jika nanti 

dirasa fokus penelitian menjadi jelas, maka instrumen penelitian akan 

dikembangkan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan 

pedoman dokumentasi. Pedoman tersebut digunakan sebagai penunjang 

terlaksananya penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah dan terfokus. 

a. Pedoman Wawancara 

 Wawancara menurut Creswell (2014) buku yang sudah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Fawaid (2016:254) menyebutkan bahwa 

salah satu strategi dalam mengumpulkan data adalah dengan cara melakukan 

wawancara kualitatif yaitu peneliti dapat melakukan wawancara berhadap-

hadapan, atau secara berkelompok menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memunculkan pandangan dari partisipan serta di perlukan adanya 

protokol atau panduan wawancara agar lebih terarah dan terfokus pada 

permasalahan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan guru kelas I dan IV 

sebagai sasaran pelaksanaan penilaian K13 di SD Negeri 2 Pujon Lor dengan kisi-

kisi pedoman wawancara sebagai berikut : 
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Tabel. 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No

. 

Rumusan 

Masalah 

Aspek 

yang ditanyakan 
Indikator Sumber 

1. 

 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Kurikulum 2013 

revisi 2017 pada 

kelas I& IV di 

SD Negeri 2 

Pujon Lor 

a. Perencanaan   

 Penilaian Sikap 1) Menentukan indikator sikap sesuai 

KI 1 dan 2  

2) Merancang kegiatan pembelajaran 

sesuai aspek penilaian  

3) Menyusun format penilaian sikap 

(Jurnal, Penilaian diri, Penilaian 

antar teman) 

Guru Kelas I 

dan IV 

 Penilaian 

Pengetahuan  

4) Penyusunan prota dan promes 

5) Melakukan pemetaan KD muatan 

pelajaran sesuai KI 3 dan KI 4  

6) Menentukan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 

7) Merencanakan bentuk dan teknik 

penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Tes Lisan 

8) Menyusun Jadwal PTS dan PAS 

Guru Kelas I 

dan IV 

 Penilaian 

Keterampilan 

9) Merencanakan teknik penilaian 

(Praktik, produk, dan proyek) 

 

b. Pelaksanaan   

 Penilaian Sikap 10) Mengamati perilaku peserta didik 

pada saat pembelajaran dan diluar 

pembelajaran 

11) Mencatat sikap dan perilaku 

peserta didik, yang sangat baik, 

baik, cukup, dan perlu bimbingan 

12) Menindaklanjuti hasil pengamatan 

Guru Kelas I 

dan IV 

 Penilaian 

Pengetahuan  

13) Melakukan penilaian pengetahuan 

dan keterampilan melalui berbagai 

macam teknik 

a. Tes tertulis (PH, PTS, PAS) 

b. Tes Lisan 

14) Waktu penilaian penilaian 

pengetahuan dan keterampilan 

15) Intrepretasi hasil analisis penilaian 

Guru Kelas I 

dan IV 

 Penilaian 

Keterampilan 

16) Penilaian keterampilan dilakukan 

dengan teknik Praktik, produk, dan 

proyek 

 

c. Pengolahan 

dan Pelaporan 

  

 Penilaian Sikap 17) Mengelompokkan/menandai  

catatan sikap dalam jurnal 

18) Membuat rekapitulasi sikap jangka 

waktu semester 

19) Mengumpulkan catatan sikap 

berupa deskripsi singkat dari guru 

mapel PJOK dan Agama serta 

warga sekolah  

20) Menyimpulkan, dan merumuskan 

deskripsi capaian hasil penilaian 

sikap 

 

 

Guru Kelas I 

dan IV 
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No

. 

Rumusan 

Masalah 

Aspek 

yang ditanyakan 
Indikator Sumber 

   Penilaian 

Pengetahuan 

21) Pengolahan nilai pengetahuan 

22) Menentukan nilai akhir 

23) Menentukan predikat dan deskripsi 

nilai 

24)  Bentuk penilaian akhir dan 

pelaporan hasil belajar siswa 

Guru Kelas I 

dan IV 

 Penilaian 

Keterampilan 

25) Pengolahan nilai secara kuantitatif 

26) Penentuan rentang predikat dan 

diskripsi nilai 

 

2. Kendala 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Kurikulum 2013 

revisi 2017 pada 

kelas I & IV di 

SD Negeri 2 

Pujon Lor 

Kendala 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Kurikulum 2013 

revisi 2017 

1) Kendala Pelaksanaan penilaian 

secara umum mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengolahan dan pelaporan 

Kepala 

sekolah dan  

Guru Kelas I 

dan IV 

3. Upaya mengatasi 

Kendala 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Kurikulum 2013 

revisi 2017 pada 

kelas I & IV di 

SD Negeri 2 

Pujon Lor 

Upaya mengatasi 

Kendala 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Kurikulum 2013 

revisi 2017 

1) Upaya mengatasi kendala 

Pelaksanaan penilaian secara 

umum mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengolahan dan 

pelaporan 

Kepala 

sekolah dan  

Guru Kelas I 

dan IV 

 

b. Pedoman Observasi 

 Peneliti melakukan penelitian berdasarkan data yaitu suatu fakta mengenai 

kondisi nyata yang diperoleh dari kegiatan observasi. Sehingga melalui kegiatan 

observasi ini peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data secara  baik 

dengan berpedoman pada kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut : 

Tabel. 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013 

Revisi 2017 pada tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengolahan serta 

pelaporan. 

1) Ketersediaan dokumen KKM sesuai 

dengan penyusunan KKM (intake, 

kompleksitas, daya dukung) 

2) Ketersediaan RPP sesuai dengan 

ketentuan kurikulum 2013 

3) Ketersediaan seperangkat alat 

penilaian (instrumen penilaian, analisis 

penialaian, rekapitulasi nilai siswa) 
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c. Pedoman Dokumentasi 

 Pedoman dokumentasi digunakan sebagai penunjang dan bukti fisik hasil 

dari pelaksanaan penelitian sehingga dengan adanya bukti fisik yang diperoleh 

mampu memberikan kebsahan data yang diperoleh selama penelitian. 

Tabel. 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 

No. Bentuk Dokumen Indikator 

1. KKM, RPP, lembar instrumen 

penilaian oleh guru, analisis 

penilaian, rekapitulasi nilai, rapot 

siswa 

1) Pemetaan KD dan Indikator 

2) RPP Kurikulum 2013 revisi 

2017 

3) KKM 

4) Dokumentasi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

5) Hasil analisis penilaian dan 

rekapitukasi hasil penilaian 

6) Rapot siswa 

 

F. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan proses 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

a) Menentukan tempat penelitian. Tempat penelitian disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian yaitu penelitian tentang pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013 revisi 2017 di tingkat SD. 

b) Menyerahkan surat perijinan untuk melakukan penelitian di tempat yang 

sudah ditentukan. 

c) Menyusun instrumen penelitian dan pedoman penelitian. 

d) Melakukan konsultasi perencanaan penelitian dengan pihak sekolah dan 

pembimbing penelitian. 

 

 

 



32 
 

 
 

2. Pelaksanaan 

a) Peneliti melakukan observasi pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 

2017 menggunakan pedoman observasi kepada kepala sekolah dan guru 

wali kelas I dan IV. 

b) Peneliti melakukan wawancara tentang pelaksanaan penilaian K13 dengan 

meggunakan pedoman wawancara yang berisi tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017. 

c) Peneliti menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian  kurikulum 2013 revisi 2017. 

d) Peneliti mengambil dokumentasi pelaksanaan penelitian 

e) Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

3. Penyajian data 

a) Peneliti mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan dari hasil 

penelitian 

b) Peneliti melakukan reduksi data hasil penelitian 

c) Peneliti melakukan penyajian data hasil penelitian dengan mendiskripsikan 

hasil penelitian dan membuat kesimpulan. 

4. Penulisan laporan 

a) Peneliti menyajikan hasil penelitian dengan membuat kesimpulan yang jelas 

dan sistematis disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian. 

b) Peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk diberikan arahan 

dan perbaikan dalam penyusunan laporan penelitian.  
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G. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan komponen analisis data 

model Miles and Huberman karena sesuai dengan pernyataan Miles and 

Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2011:246) yaitu kegiatan dalam analisis 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data yang 

didapatkan jenuh atau hasil yang didapatkan sama. Berikut ini komponen analisis 

data menurut Miles and Hubermen (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:247) 

serta di modifikasi oleh peneliti sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data (Interaktive Model) 

 

 Penjelasan dari komponen analisis data tersebut diatas dapat di jabarkan 

peneliti sebagai berikut : 

a) Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data awal yang dilakukan peneliti dalah dengan melakukan 

observasi pelaksanaan penilaian K13 secara langsung dan melakukan wawancara 

kepada kepala sekolah,  

b) Reduksi Data( Data Reduction ) 

 Selanjutnya setelah mengumpulkan data, peneliti menyajikan data secara 

rinci dan mudah dimengerti. Hal ini dilakukan dengan cara merangkup semua 

hasil penelitian tentang pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 2017 di SD 
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Negeri 2 Pujon Lor. Peneliti sekaligus menganalisis hasil penelitian sesuai 

rumusan masalah penelitian. 

c) Penyajian Data ( Data Display )

Dalam langkah selanjutnya setelah Reduksi Data, peneliti  menyajikan 

data. Jenis penelitian ini kualitatif maka penyajian data menggunakan bentuk 

uraian singkat terhadap hasil pengumpulan data tentang pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013 revisi 2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor untuk lebih memudahkan 

peneliti akan mengembangkan menggunakan penjelasan bagan hasil penelitian. 

d) Penarikan Kesimpulan ( Conclution Drawing / Verification )

Langkah ketiga dalam analisis data pada penelitian ini yaitu menarik 

kesimpulan. Langkah ini akan diketahui penelitian pelaksanaan penilaian 

kurikulum 2013 revisi 2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor apakah dapat menjawab 

rumusan masalah sesuai penelitian. 

H. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi 

2017 di SD Negeri 2 Pujon Lor pada kelas I dan IV menguji keabsahan data 

menggunakan uji kredibilitas data dengan melakukan triangulasi dan melakukan 

diskusi dengan teman sejawat. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik 

dengan cara melakukan observasi, terhadap pelaksanaan penilaian serta dokumen 

penilaian yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru 

mata pelajaran pendidikan agama islam tentang implementasi kurikulum 2013 dan 

penilaian.  




