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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:213). Dalam 

pandangan penelitian kualitatif jumlah teori yang digunakan bersifat holistik, jumlah 

teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus 

disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Penelitian kualitatif 

akan lebih professional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan 

lebih luas, dapat menjadi instrument penelitian yang lebih baik. 

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode 

penilitian yang cocok digunakan bilamana pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkaitan dengan “bagaimana” dan “mengapa”, dimana fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena kontenporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, dan 

penelitian hanya memiliki sedikit peluang atau tidak mempunyai peluang sama sekali 

untuk mengontrol Robert K dkk (2006). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang minat belajar siswa dan pelaksanaan pembelajaran outdoor study yang di 

lakukan di kelas V SDN Pamotan 06 Dampit. 

Penelitian ini menjelaskan suatu data yang diperoleh dari lapangan.Penelitian 

ini juga menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan keadaan di 

SDN Pamotan 06 Dampit yang berkaitan dengan pembelajaran outdoor study. 
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B. Kehadiran dan Peran Penelitian di Lapangan 

Penelitian ini dilakukan di SDN Pamotan 06 Dampit dengan hadir langsung ke 

lokasi penelitian. Peneliti berperan sebagai pengumpul data, sebagai observer, 

pewawancara, pengambilan dokumentasi serta pembagian angket di 

lapangan.Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian serta 

mengambil data yang sebenarnya secara akurat kemudian diolah yang pada nantinya 

digunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang digunakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDN Pamotan 06 Dampit Jalan 

Hasyim Ashari Sumberayu Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

Penelitian dilakasanakan pada semester I tahun ajaran 2017/2018 mulai bulan 

September 2017. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik 

sekolah. 

D. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini mengambil data berupa data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung pada subyek penelitian yaitu kepada guru bidang studi IPA dan siswa kelas 

V melalui observasi langsung, wawancara pada saat pembelajaran outdoor study 

berlangsung dan pembagian angket pada saat kegiatan pembelajaran. Adapun data 

sekunder, data yang diperoleh peneliti melalui pengambilan dokumen guru dan 

dokumentasi pada saat pelaksanaan pembelajaran yang diamati. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Dokumen 

Pengumpulan data berupa dokumen, yang meliputi RPP, data observasi, 

wawancara kepada guru bidang studi IPA dan angket siswa kelas V SDN Pamotan 06 

Dampit. Pengambilan dokumen  dilakukan pada saat melakukan observasi kegiatan 

pembelajaran outdoor study, RPP yang di ambil yaitu RPP kelas 5 tentang 

pembelajaran outdoor study. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (observasi) yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan mata 

tanpa adanya pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut Nazir (2005:175). 

Pengamatan dilakukan di SDN Pamotan 06 Dampit yang dilaksanakan pada bulan 

September tahun 2017. Pengamatan dalam penelitian ini mengenai minat belajar 

siswa dan pelaksanaan pembelajaran outdoor study kelas V SDN Pamotan 06 

Dampit. Peneliti melakukan pengamatan di kelas tersebut dikarenakan siswa pada 

kelas V SDN Pamotan 06 Dampit merupakan kelas tinggi sehingga mudah untuk 

dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamtan 

proses pembelajaran di luar kelas yang dilakukan menggunakan lembar observasi, 

lembar angket atau penggunaan alat bantu berupa foto dll. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu percakap dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai 
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(yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu) Moleong, (2013:186). Wawancara 

ini ditujukan kepada guru bidang studi IPA kelas V SDN Pamotan 06 Dampit. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran 

outdoor study yang dilakukan di SDN Pamotan 06 Dampit, mengetahui bagaimana 

cara guru dalam pelaksanaan pembelajaran outdoor study, dan mengetahui minat 

belajar siswa dalam pembelajaran outdoor study. 

4. Teknik Angket/Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Angket yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan skala likert. 

Angket yang dibuat dalam penelitian ini diberikan dan di isi oleh siswa kelas V SDN 

Pamotan 06 Dampit. Adapun kreteria minat belajar siswa dalam pembelajaran 

outdoor study, dilakukan dengan mengkategorikan masing-masing variable, 

subvariabel, dan indikator. 

Tabel 3.1 Katagori minat belajar siswa dalam pembelajaran outdoor study 

Presentase Kriteria 

81%-100% Sangat tinggi 

61%-80% Tinggi 

41%-60% Sedang 

21%-40% Rendah 

0%-20% Sangat rendah 

Sumber : Meilawati (2015:46) 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan data pada saat 

melakukan penelitian. Instrumen penelitian yang di gunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Pedoman  Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan bagi peneliti dalam kegiatan wawancara 

terhadap guru bidang studi IPA kelas V SDN Pamotan 06 Dampit. Pedoman 

wawancara ini digunakan sebagai panduan untuk mengetahui informasi mengenai 

minat siswa dan pelaksanaan pembelajaran outdoor study. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancara minat 

No  Masalah Tujuan Aspek sikap Bentuk 

pertanyaan 

1 Bagaimana 

minat siswa 

dalam 

mengikuti 

proses 

pembelajaran 

outdoor study 

Untuk mengetahui 

minat siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

outdoor study 

1. Memperhatikan 

pada saat proses 

pembelajaran 

2. Rasa suka pada saat 

mengikuti proses 

pembelajaran 

3. Rasa senang dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

4. Rasa ketertarikan 

siswa dalam 

pembelajaran 

5. Antusisas dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
6. Implementasi proses 

pembelajaran 

Pertanyaan 

campuran 

 

b. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan peneliti pada saat pengamatan di luar kelas secara 

langsung yang berkaitan dengan minat belajar siswa dan pelaksanaan pembelajaran 

outdoor study kelas V SDN Pamotan 06 Dampit. Pedoman observasi ini dibuat 

peneliti pada saat penelitian: 
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Table 3.3Kisi-kisi observasi 

Aspek Indikator Butir Pernyataan 

1. Proses 

pembelajaran 

outdoor study 

1.1 Langkah-langkah 

KBM 
 Guru menyampaikan materi dan 

arahan kepada siswa 

 Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok 

 Siswa diberi tugas 

 Siswa diajak keluar kelas  

 Siswa melakukan observasi atau 

pengamatan 

 Siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minat belajar 

siswa 

 

 

 

 

 

2.1 Perhatian dalam 

KBM 

 Siswa tidak berbicara sendiri pada 

saat guru mengajar 

 Siswa tidak mengantuk pada saat 

guru mengajar 

 Siswa tidak bermain sendiri pada saat 

guru mengajar 

 

2.2 Prastisipasi dalam 

KBM 

 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 

 Siswa bertanya kepada guru jika 

tidak mengerti 

 

2.3 Perasaan senang 

dalam KBM 

 Siswa merasa senang dalam 

mengikuti pembelajaran 

 Siswa sangat antusisas dalam 

mengikuti pembelajaran outdoor 

study 

 

c. Dokumen 

Dokumenyang digunakan yaitu berupa RPP mata pelajaran IPA materi 

penyesuaian mahkluk hidup dengan lingkungannya pada pembelajaran outdoor study 

yang telah dilaksanakan  

d. Angket 

Peneliti menyebarkan angket kepada siswa kelas V SDN Pamotan 06 Dampit 

dengan jumlah 26 siswa.Pernyataan yang diajukan dalam angket ialah sebanyak 5 

pernyataan. Pernyataan tersebut berhubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan 

di luar kelas. 
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Table 3.4 Kisi-kisi angket 

 

 

 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini menggunakan teori Bogdab yang telah 

dimodifikasi oleh Moleong (2012:126), yaitu (1) pra-lapangan, (2) kegiatan lapangan, 

(3) analisis data, (4) penulisan laporan. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-lapangan 

Pada tahap ini, kegiatan yang pertama yang dilakukan yaitu melihat masalah 

secara umum yang berkaitan dengan pendidikan di Sekolah Dasar yang kemudian 

dijadikan suatu alasan peneliti melakukan penelitian.Kemudian menentukan lokasi 

untuk dilakukan peneliti yaitu di SDN Pamotan 06 Dampit.Peneliti melakukan 

observasi awal di sekolah tersebut, sehingga peneliti menemukan beberapa solusi 

yang dirasa dapat menminimalisir permasalahan pendidikan saat ini. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Aspek Indikator Butir Parnyataan 

 

 

 

 

 

 

Minat Belajar 

 

 

 

Perhatian dalam KBM 

 Siswa memperhatikan pada saat 

proses pembelajaran 

 Siswa suka mengikuti 

pembelajaran  

 Siswa tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran  Siswa tidak 

bermain sendiri pada saat guru 

mengajar 

 

Perasaan senang dalam 

KBM 

 Siswa merasa senang dalam 

mengikuti pembelajaran 

 Siswa sangat antusisas dalam 

mengikuti pembelajaran outdoor 

study 
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Pada tahap pekerjaan lapangan, penelitian dilakukan setelah melakukan seminar 

proposal. Dalam pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara terlhadap guru bidang studi IPA, observasi secara langsung 

berdasarkan pelaksanaan pembelajaran outdoor study, dokumentasi berupa (gambar) 

sebagai pelengkap data penelitian, serta pembagian angket pada siswa kelas V SDN 

Pamotan 06 Dampit. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lembar angket sebagai perlengkap data 

mengenai minat belajar siswa dalam pembelajaran outdoor study kelas V di SDN 

Pamotan 06 Dampit. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian ini yaitu tahap penulisan laporan, pada tahap ini 

peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis. 

Kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan skripsi, kemudian penulis 

mengkonsultasikan hasil penulisan kepada dosen pembimbing yang nantinya akan 

dilanjutkan untuk pelaksanaan ujian hasil penelitian/skripsi. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

hasil penelitian yang berupa dokumen atau sumber data pendukung tentang 

pelaksanaan pembelajaran outdoor study dan minat belajar siswa. Miles dan 

Huberman dalam Guanawan (2013:210) mengemukakan bahwa ada tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, ketiga data 
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tersebut yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan 

penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verifying). 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2013:201) pengumpulan data 

adalah proses pencarian data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. 

Sejumlah peneliti kualitatif mengumpulkan data sebanyak dan selama mungkin, lalu 

menganalisanya. Cara tersebut kurang tepat, karena banyak situasi atau konteks yang 

tidak terekam, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi fragmen-

fragmen yang tak berarti. Sehingga pada saat pengumpulan data, peneliti 

menggumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa dokumen-dokumen, hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil angket yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

a. Reduksi Data (Data Reducation) 

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melaluai wawancara, observasi, 

dokumentasi dan lembar angket. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang 

data yang tidak diperlukan, dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. Setelah pengumpulan data maka peneliti melakukan reduksi data 

dari hasil observasi,wawancara, dokumentasi, dan lembar angket yang di peroleh 

pada saat melakukan penelitian di SDN Pamotan 06 Dampit. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data 

dalam bentuk teks bersifat naratif yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci 

namun menyeluruh akan memadukan dalam memahami gambaran-gambaran 

terhadap aspek-aspek yang diteliti. Penyajian data selanjutnya, disajikan dalam 

bentuk uraian atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan. Penyajian data yang peneliti lakukan dengan cara memadukan data yang 

diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maupun lembar angket. 

c. Kesimpulan (verification) 

Peneliti melakukan penarikan dengan proses penyusunan kesimpulan 

berdasarkan hasil dari data yang didapat dilapangan. Data dijelaskan dengan kalimat 

yang jelas dan mudah dimengerti dan sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian yaitu minat belajar siswa dan pelaksanaan pembelajaran outdoor study 

SDN Pamotan 06 Dampit.Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus menerus 

selama berada di lapangan kemudian kesimpulan dilakukan pada saat mengolah data 

atau menganalisis data sehingga akan didapat kesimpulan yang bermakna. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan dan 

kebenaran data yang diperoleh agar data yang terkumpul menjadi valid dan dapat 

diandalkan. Keabsahan data yang digunakan untuk menguji hasil data penelitian 

supaya benar-benar objektif dan valid sesuai dengan fakta lapangan. Dalam penelitian 
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ini keabsahan data dilakukan melalui teknik Kredibilitas (credibility). Kebsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan tringgulasi sumber dan teknik. Tringulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini pengumpulan dan pengujian 

data yang dilakukan ke guru bidang studi IPA, dan siswa kelas V SDN Pamotan 06  

Dampit. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan angket akan dilakukan pengujian data dengan cara hasil 

dari wawancara tersebut akan dicek dengan observasi, dokumentasi, dan angket. Dari 

ke dua sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorikan, mana yang sama, yang 

beda, dan mana yang spesifik dari dua sumber tersebut.  Data yang telah dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta 

kesepakatan (member check) dengan dua sumber data tersebut. 


