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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai (1) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (2) 

Kehadiran Peneliti, (3) Lokasi dan Waktu Penelitian, (4) Subjek Penelitian, (5) 

Sumber Data, (6) Teknik Pengumpulan Data, (7) Prosedur Penelitian, (8) Analisis 

Data. Secara  berurutan bagian-bagian tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif. Sugiyono (2013:15) mengungkapkan bahwa metode 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknikpengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisi data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikandan menganalisis interaksi 

edukatif yang terjadi pada mata pelajaran  Bahasa Indonesioa dengan materi 

menulis puisi  dengan mendeskripsikan benda-benda di sekitar,  pada siswa kelas  

5 di SDN Sukodono 4 Dampit Kabupaten Malang. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan mendeskripsikan semua kegiatan yang berjalan secara 

langsung. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi terhadap variabel atau 
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merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan 

berjalan sebagaimana adanya. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan karena peneliti sebagai 

instrumen utama yang mengetahui rencana jalannya penelitian. Kedudukan 

peneliti di lapangan adalah sebagai pengumpul data pada proses penelitian 

berlangsung. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan kehadiran peneliti diketahui 

statusnya oleh informan. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu, peneliti 

datang ke sekolah untuk meminta izin kepada kepala sekolah SDN Sukodono 4 

Dampit Kabupaten Malang. Setelah izin diberikan oleh kepala sekolah peneliti 

dapat melakukan penelitian di SDN Sukodono 4 Dampit Kabupaten Malang. 

Kehadiran peneliti pada saat observasi berlangsung yaitu sebagai pengamat 

secara langsung pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti juga 

menggunakan lembar instrumen, peneliti wawancara dan observasi serta 

melakukan dokumentasi yang telah dibuat oleh peneliti. Instrumen wawancara 

yang nantinya akan digunakan untuk mewawancarai dengan pihak sekolah. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas  5 SDN Sukodono  4 Kabupaten Malang. 

Tepatnya di di Dusun Kampung Teh Desa Sukudono RT 18/2 Dampit Kabupaten 

Malang. Penelitian dilakukan pada Semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek  dalam melakukan penelitian perbaikan pembelajaran ini adalah 

guru dan siswa Kelas  5  SDN Sukodono  4Kabupaten Malang. Kelas  5  

berjumlah 30siswa, dengan siswi sejumlah18 anak, dan siswa sejumlah 12  anak. 

Alasan peneliti menjadikan siswa kelas  5 sebagai subjek penelitian, karena rata-

rata kemampuan siswa dalam  menulis puisi  masih sangat kurang. Hal ini 

dikarenakan (1) rata-rata siswa kelas  5 SDN Sukodono 4Kabupaten Malang 

adalah masyarakat pinggiran yang menganggap pendidikan anak usia dini belum 

begitu penting, (2) guru hanya membelajarkan materi secara konvensional, (3) 

guru tidak memperhatikan siswa yang belum bisa membaca dan menulis, (4) guru 

kurang memanfaatkan media, sehingga siswa pasif dalam kegiatan belajar, (5) 

Guru pada umumnya mengajarkan puisi dengan cara diberikan contoh di depan 

kelas. Akan tetapi, ketika siswa disuruh untuk membuat puisi tidak jarang para 

siswa kebingungan bagaimana menemukan ide atau gagasan dalam menulis puisi 

yang akan mereka buat. Kemudian waktu yang dibutuhkan siswa dalam menulis 

puisi tidak cukup sehingga guru terpaksa harus memerintahkan siswanya untuk 

mengakhiri membuat puisi sesudahnya. Bahkan dalam menulis puisi bebas pun 

tak jarang para siswa masih terlihat kebingungan. Hal ini menjadi perhatian bagi 

peneliti karena di dalam menulis puisi, ide ataupun gagasan menjadi 

hal yang paling penting. 

Penelitian dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan standar 

kompetensi 8.   Menulis Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta 

secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas. Dan pada 

kompetensi dasar 8.3. Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. 
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3.5 Sumber Data 

     Data adalah suatu informasi atau keterangan yang berupa fakta yang 

terkait dengan peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran pada siswa kelas  

5 SDN Sukodono 4 Kabupaten Malang. Sumber data yang diperoleh dalam 

penelitian ini secara langsung dari guru kelas 5 SDN Sukodono 4 Kabupaten 

Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan 

sumber data skunder. 

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Sumber data primer 

diperoleh dari informan yang dianggap paling penting dalam mengetahui 

secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Informan tersebut adalah 

guru kelas. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara yang ditunjukkan 

kepada guru kelas  5 yaitu Bapak Solikin. 

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari pihak lain 

selain informan utama. Sumbr data skunder dapat memperkuat sumber data 

primer yang telah diperoleh sebelumnya. Sumber data skunder diperoleh 

melalui studi dokumentasi yang meliputi foto kegiatan proses belajar 

mengajar, RPP, pembelajaran, dan aktivitas guru mengajar, data siswa 

belajar, dan data yang bersifat umum lainnya. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat digunakan dengan Observasi, tes, interview 

atau wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari 
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penelitian adlah memperoleh data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

bahasa lesan secara tatap muka secara individuan maupun secara berkelompok. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat istrumen wawancara terlebih 

dahulu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk dijawab. 

(Sugiyono, 2013:317). Ada tiga kegiatan yang harus dilakukan saat wawancara 

yaitu (1) memulai wawancara, (2) mengajukan pertanyaan pokok yang diajukan 

kepada guru kelas sekaligus merekam data, (3) mengakhiri wawancara. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang secara langsung (Sukmadinata, 

2005:220). Observasi dilakukan oleh guru kelas dengan peneliti bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan, aspek yang diamati adalah aktivitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi difokuskan untuk kegiatan pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  

guru  dan  sikap  siswa  dalam  mengikuti pembelajaran. Peneliti tidak terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti hanya mengamati  proses  pembelajaran  

dan  membuat  catatan  untuk  memperoleh informasi.  Peneliti  mengambil  

tempat  duduk  di  pojok  belakang  pada  saat melakukan  pengamatan  di  kelas.  

Hal  tersebut  bertujuan  agar  peneliti  tidak mengganggu  proses  pembelajaran  

dan  dapat  dengan  leluasa  melakukan pengamatan.   
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Pengamatan  atau  observasi  langsung  ini  dilakukan  untuk  memperoleh 

informasi  tentang  pemahaman  guru  terhadap  kurikulum  dalam  pembelajaran 

membaca menulis puisi , proses kegiatan pembelajaran membaca menulispuisi ,  

serta  sikap  peserta  didik  dalam  mengikuti  kegiatan  pembelajaran. Adapun  

yang  dijadikan  objek  pengamatan  tersebut  adalah  guru,  materi pembelajaran  

yang  sedang  disampaikan,  metode  pembelajaran  yang  digunakan,  media 

pembelajaran yang digunakan, serta cara guru mengevaluasi kemampuan siswa.   

Selain  itu,  objek  lain  yang  diamati  adalah  peserta  didik.  Pengamatan  

ini dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  sikap  peserta  didik  

dalam proses pembelajaran, tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran, cara 

siswa mengungkapkan pendapat atau jawaban, dan keaktifan siswa dalam proses  

pembelajaran.  Observasi  dilakukan  terhadap  g guru kelas  5 dan 30 siswa kelas  

5 SDN Sukodono 4 Dampit Kabupaten Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi 

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2013 : 329). Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan 

observasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat. Perolehan data 

dengan menggunakan teknik dokumentasi ini berupa data yang mengenai program 

sekolah. Program sekolah tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar dan 

siswa belajar. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk melengkapi data 

sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat. Perolehan data melalui tenkin 
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dokuntasi ini berupa foto kegiatan pembelajaran, video pembelajaran dan data 

pndukung lainnya untuk memprkuat penyajian data yaitu RPP. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan lembar observasi, catatan lapangan, panduan wawancara. Untuk 

dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori  dan wawasan yang 

luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi 

situasi sosial yang di teliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis belajar menulis 

permulaan pada siswa kelas 5 SDN Sukodono 4 Dampit tahun ajaran 2017-2018 

yaitu meliputi : 

1. Wawancara  

Metode wawancara dilakukan untuk mengungkapkan secara jelas dari 

data-data yang kurang lengkap dan dari informasi yang telah diberikan kepada 

pihak sekolah. Wawancara dilakukan kepada guru dalam pembelajaran menulis 

puisi di kelas 5 SDN Sukodono 4 Dampit. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan ketika aktivitas pembelajaran di SDN Sukodo 4 

Dampit dilakukan, pada tahap ini, peneliti terjun secara langsung ke lapangan 

guna memperoleh informasi tambahan maupun untuk mengetahui kebenaran 

dari informasi yang di dapat dari subjek pada saat observasi. 
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1.8 Prosedur Penelitian 

     Prosedur yang dilaksanakan dalam penlitian ini dilakukan dalam 4 tahap 

yaitu (1) tahap ,  (2) tahap perencanaan, (3) tahap pelaksanaan, (4) tahap akhir. 

Prosedur penelitian dibuat untuk mempermudah proses penelitian. Adapun 

paparan tahapan-tahapan prosedur penelitian sebagai berikut. 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan merupakan tahap sebelum melakukan penelitian. 

Berbagai persiapan yang harus dilakukan peneliti yaitu menentukan lokasi atau 

sekolah yang akan diteliti, meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang 

bersangkutan atau kepala sekolah. Setelah meminta izin kepada kepala sekolah 

selanjutnya meminta izin kepada guru kelas yang sudah ditentukan untuk 

melakukan observasi mengenai objek yang akan diteliti beserta waktu yang akan 

dilaksanakan peneliti. 

2. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan yaitu menyusun format lembar pengamatan  

pembelajaran dan lembar wawancara yang akan digunakan dalam kegiatan 

observasi proses belajar mengajar di kelas. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan pengamatan proses belajar mengajar dilakukan 

pada 1 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia  dengan materi ajar 

menulis puisi  dengan mendeskripsikan benda-benda di sekitar. Peneliti 

mendokumentasikan proses belajar mengajar dengan cara merekam dan 

mengamati bagaimana pembelajaran menulis puisi  di kelas  5 dilakukan guru 

pada siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. 
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4. Tahap Akhir 

Setelah seluruh tahapan telah selesai dilaksanakan maka tahap yang terakhir 

adalah menganalisis data yaitu dengan hasil yang diperoleh peneliti dan 

menarikkesimpulan. 

1.9 Keabsahan Data 

Dalam peneltian kualitatif, menurut sugiyono (2009:14) yaitu merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperiment) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan) analisa data bersifat induktif kualitatif lebih menekan kan 

makna dari pada generalisasi. Pengujian keabsahan data meliputi: 

1. Uji kredibilitas (creadibility) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kuaitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu), dan diskusi teman sejawat. 

2. Uji keteralihan (Transferability) 

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian 

jelasnya, semacam suatu penelitian dapat diberlakukan (transferability). 

3. Uji rebilitas (Reability) 

Penelitian yang realibel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau 

mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reabilitas 



35 

 

 

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sebagaimana yang di jelaskan bahwa, “jika peneliti tidak mempunyai dan tidak 

dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas 

penelitiannya patut diragukan”. 

 

4. Uji objektivitas (Comfirmability)  

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang diakaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memnuhi standar 

confirmability. 

 

1.10 Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan pendapatSugiyono (2010: 247) menyatakn langkah-langkah analisis terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi: (1) reduksi data, 

(2) pengajuan penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Secara berurutan 

langkah-langkah tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

Reduksi  data  adalah  kegiatan  memfokuskan  dan  menyederhanakan  data 

dari  lapangan.  Proses  ini  akan  mempertegas,  memperpendek,  dan  membuang 

hal-hal  yang  tidak  penting  serta  mengatur  sedemikian  rupa  sehingga  peneliti 

dapat melakukan simpulan. Proses ini berlangsung secara terus menerus sampai 

akhir laporan penelitian selesai. Data yang telah direduksi kemudian disajikan. 



36 

 

 

Sajian  data  berupa  kalimat  yang  disusun  secara  logis  dan  sistematis  

sehingga mudah  dipahami  saat  dibaca  dan  memungkinkan  untuk  dibuat  suatu  

tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.   

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah penyajian data. Data yang disajikanmerupakan data yang telah direduksi. 

Penyajian data berupa pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan yang 

telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pokok bahasan tersebut 

meliputi deskripsi mengenai peran guru dalam pengeloladan pengarahan 

pembelajaran, deskripsi kendala yang dihadapi guru di dalam kelas serta deskripsi 

mengenai solusi yang dihadapi guru dalam proses interaksi edukatif dalam 

pembelajaran kelas 5 SDN Sukodono 4 Dampit Kabupaten Malang. Penyajian 

data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan tabel-tabel untuk lebih 

mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verification 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah diajukan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti 

merupakan simpulan dari proses belajar mengajar menulis puisi di kelas rendah. 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil dari 

pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang tersusun secara 

sistematis dan logis. 

Verifikasi atau pengambilan simpulan dimulai dari simpulan sementara. 

Pelaksanaan pengambilan simpulan sementara dilakukan dengan cara menelusuri 

kembali data yang tersaji.  Gerak  pengulangan  dilakukan  dengan cepat karena 
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kemungkinan munculnya pemikiran baru yang melintas pada saat menulis  dan  

melihat  kembali  data  yang  tersaji  dapat  terjadi. Verifikasi akhir dilakukan 

dengan cara berdiskusi lebih teliti dengan narasumber atau informan. Beragam 

alur verifikasi dimasukkan agar makna data dapat teruji validitasnya.   

 


