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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang 

penerapan student active learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor 

learning kelas II di SD Muhammadiyah 4 Malang. Maka dari itu, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui nilai variabel baik satu variabel ataupun lebih 

tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel alin. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti memiliki peranan yang sangat 

penting pada setiap penelitian yang dilakukan. Maka dari itu peneliti tidak 

dapat diwakilkan karena peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data, 

mengolah data tersebut kemudian dilanjutkan menyusun hasil laporan 

penelelitian. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 4 Malang terletak di Jl. 

Sudimoro No. 19 Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang. 

Penelitian ini  dilakukan pada siswa kelas II. Waktu penyelenggaraan penelitian 

ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun ajaran 2017/2018. 
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D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdapat jenis sumber data dan teknik 

pengumpulan data. 

1) Jenis data 

Jenis data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Data primer  

Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti 

dengan guru dan kepala sekolah untuk mengetahui penerapan student 

active learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning 

serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada saat 

penerapan tersebut.  Selain berupa hasil wawancara, data primer pada 

penelitian ini juga berupa hasil observasi dimana SD Muhammadiyah 

4 Malang secara rutin melakukan outdoor learning. Jenis data primer 

ini yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu guru dan 

kepala sekolah SD Muhammadiyah 4 Malang 

b. Data sekunder 

Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis yang maksimal. 

Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen dari sekolah. 

2) Sumber data 

Sumber data pada penelitian yaitu subyek data yang diperoleh. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Guru, Siswa kelas 

II di SD Muhammadiyah 4 Malang. 
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3) Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Observasi pada penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan bagaimana 

penerapan student active learning pada pembelajaran tematik berbasis 

outdoorlearning siswa kelas II di SD Muhammadiyah 4 Malang. Observer 

pada penelitian ini yaitu peneliti sendiri untuk mengamati guru wali kelas 

dan siswa kelas II pada saat penerapan student active learning pada 

pembelajaran tematik berbasis outdoorlearning siswa kelas II di SD 

Muhammadiyah 4 Malang 

b. Wawancara 

Wawancara berfungsi untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan 

faktor pendukung yang muncul  pada saat penerapan student active 

learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoorlearning pada 

siswa kelas II di SD Muhammadiyah 4 Malang. Wawancara pada 

penelitian ini ditujukan kepada guru wali kelas II di SD 

Muhammadiyah 4 Malang. 

c. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan kamera Handphone untuk mendapatkan rekaman, 

foto, dan video pada saat pelaksanaan student active learning berbasis 

outdoor learning. Peneliti juga menggunakan RPP guru kelas II pada saat 
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Penerapan Student Active Learning pada Pembelajran Tematik Berbasis 

Outdoor Learning Siswa Kelas II di SD Muhammadiyah 4 Malang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti pada penelitian kualitatif yaitu sebagai pelaksana pengumpul data, 

perencana, menafsir data, dan menarik kesimpulan sementara di lapang sekaligus 

menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Instrumen penelitian  pada penelitian 

ini yaitu lembar observasi, lembar wawancara.   

1) Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti pada saat 

melakukan observasi sehingga kegiatan observasi akan lebih terarah tentang apa 

saja yang akan diamati pada saat observasi berlangsung. Lembar observasi agar 

lebih terarah, peneliti menyusun kisi-kisi terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi Guru 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Tempat/objek yang akan 
dikunjungi 

b. Penyampaian materi 
 

 

 

 

c. Penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

a. Kesesuaian tempat atau objek 
dengan materi 

a. Penyampaian materi pada 
saat outdoor learning 

b. Memberikan penguatan materi 
a. Pemberian pengarahan 

kepada siswa apa saja yang 
akan dilakukan  

b. Kegiatan pengamatan 
c. Melakukan evaluasi  

1 
 

2,3,4 
 
 

5 
 

6,7 
 
 

8,9,10 
11,12 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Observasi Siswa 

Aspek  Indikator Nomor Butir 

a. Persiapan kegiatan student 
active learning berbasis 
outdoor learning 
 

b. Penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

a. Pembagian atribut outdoor 
learning 

b. Pembagian kelompok 
 

a. Pemberian pengarahan sebelum 
melakukan pengamatan 

b. Kegiatan pengamatan 
c. Penerapan student active learning 

1,2,3,4,5 
 

6,7 
 

8,9 
 

10,11,12,13 
14,15,16,1,18 

Peneliti menggunakan lembar observasi agar penelitian lebih terarah. 

Penelitian akan lebih terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi observasi 

seperti pada tabel 3.1 kisi-kisi yang digunakan untuk observasi kegiatan guru dan 

tabel 3.2 kisi-kisi yang digunakan untuk observasi kegiatan siswa. Kisi-kisi disusun 

dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam menyusun lembar observasi. 

2) Lembar Wawancara  

Wawancara pada penelitian ini, peneliti menggunakan lembar 

wawancara sebagai pedoman penelitian. Adapun kisi-kisi lembar wawancara 

pada penelitian ini yaitu : 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Guru  

Aspek Indikator Nomor Butir 

Persiapan penerapan student 
active learning berbasis outdoor 
learning 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

a. Waktu penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

b. Tempat penerapan student 
active learning berbasis outdoor 
learning 

c. Persiapan pada saat penerapan 
student active learning berbasis 
outdoor learning 

 

a. Pemilihan strategi student active 
learning 

b. Faktor penghambat pada 
penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

c. Faktor pendukung pada 
penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learninng 

1,2 

 

3 

4 

 

5,6,7 

 

8,9 

 

 

10,11 

 

 

 

 

Tabel 3.4  Kisi-Kisi Wawancara Kepala Sekolah 

Aspek Indikator Nomor Butir 

Waktu penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

 

 

 

 

Pencapaian penerapan student 
active learning berbasis outdoor 
learning sesuai dengan visi misi 

Persiapan penerapan student 

a. Sejak kapan penerapan student 
active learning berbasis outdoor 
learning 

b. Kegiatan outdoor learning rutin 
dilakukan berapa sekali pada 
pembelajaran  
 

a. Visi Misi sekolah 
b. Kriteria ketercapaian visi misi 

pada penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning sesuai dengan  
 

a. Persiapan pada saat penerapan 
student active learning berbasis 
outdoor learning 
 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5,6,7 
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active learning berbasis outdoor 
learning 

 

a. Tujuan penerapan student active 
learning berbasis outdoor 
learning 

b. Faktor pendukung 
c. Faktor penghambat 

8 

9 

10 

Peneliti menggunakan lembar wawancara agar penelitian lebih terarah. 

Penelitian akan lebih terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi 

observasi seperti pada tabel 3.2 kisi-kisi wawancara dengan tujuan 

memudahkan peneliti dalam menyusun lembar wawancara. 

3) Dokumentasi  

 Dokumentasi digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti pada saat 

melakukan penelitian dengan mengabadikan moment yang digunakan sebagai 

data penunjang penelitian. Dokumentasi agar lebih terarah, peneliti menyusun 

kisi-kisi terlebih dahulu yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Dokumentasi 

Aspek Indikator Nomor butir 

a. Kegiatan observasi 
awal 
 

b. Penerapan student 
active learning pada 
pembelajaran tematik 
berbasis outdoor 
learning 

a. Wawancara Kepala Sekolah 
b. Wawancara Guru Wali Kelas 

 
a. Persiapan kegiatan outdoor learning 
b. Penerapan outdoor learning 
c. Kegiatan evaluasi pembelajaran 

1 

2 

 

3,7,8 

4,5,9,10 

6 

 Peneliti menyusun kisi-kisi dokumentasi agar penelitian lebih terarah. 

Seperti pada tabel 3.5 digunakan peneliti untuk pedoman untuk pengambilan foto. 

Sehingga peneliti mengetahui apa saja foto yang harus diambil untuk memperkuat 

data pada penelitian. 
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F. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini akan ada lima tahap prosedur penelitian, diantara 

yaitu studi pendahuluan, tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis 

data, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Lima tahapan tersebut 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum peneliti melakukan pengumpulan 

data. Studi pendahuluan dilakukan pada saat mengurus perizinan 

penelitian, orientasi lapangan yang bertujuan untuk pengenalan kondisi 

obyek penelitian dan juga untuk mempersiapkan fisik dan mental peneliti. 

Studi pendahuluan ini sangat penting dilakukan untuk pengenalan dan 

pembentukan awal peneliti terhadap fokus dan obyek penelitian agar pada 

saat penelitian berlangsung peneliti dapat menentukan cara masuk yang 

tepat ke obyek untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. 

 

2) Tahap Pra Lapangan 

Sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan, pada tahap pra lapangan 

peneliti melakukan kegiatan diantaranya menyusun proposal, mengurus 

ijin penelitian, dan persiapan penelitian. Persiapan penelitian yaitu 

kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian seperti persiapan alat tulis, 

kamera untuk dokumentasi, alat rekaman, dll. 

3) Tahap Lapangan 

Pada tahap lapangan, kegiatan yang dilakukan yaitu pengumpulan data. 

Bersamaan dengan pengumpulan data awal tersebut berlangsung pula 

analisis awal. 
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4) Tahap Analisis Data  

Dalam tahap analisis data, peneliti membaca, menelaah, menafsirkan, 

mengklasifikasikan, dan mengintrepetasikan data yang diperoleh untuk 

mengambil kesimpulan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir 

dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan 

penelitian relevan. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut ditarik 

kesimpulan. 

5) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap penyusunan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari 

penelitian yang hasilnya berupa laporan penelitian.  

 

 

G. Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di SD 

Muhammadiyah 4 Malang. Peneliti menemukan fakta atau peristiwa yang 

kemudian mencatatnya, menganalisis, dan menafsirkan serta menarik kesimpulan 

dari proses tersebut. Dalam tahapan analisis data peneliti menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama yaitu : 

1) Reduksi data  

2) Penyajian data 

3) Penarikan kesimpulan 

Dari ketiga kegiatan tersebut saling barkaitan satu sama lain pada saat 

sebelum,selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 
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membentuk wawasan yang disebut analisis menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2008: 237) Berikut tiga tahap dalam analisis data yaitu : 

1) Reduksi data  

Tahap awal yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu merangkum 

hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai 

peneraan studentactive learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor 

learning, faktor penghambat dan faktor pendukung student active learning pada 

pembelajaran tematik berbasis outdoor learning siswa kelas II di SD 

Muhammadiyah 4 Malang. Setelah data yang telah direduksi maka akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada penelitian ini peneliti melakukan 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru wali kelas II, dan siswa kelas II, 

serta dokumentasi berupa foto, rekaman wawancara yang dilakukan guna 

mendapatkan informasi mengenai penerapan student active learning pada 

pembelajaran tematik berbasis outdoor learning di SD Muhammadiyah 4 Malang. 

 

 

2) Penyajian data 

Pada tahan penyajian data, peneliti menyajikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian singkattentang peneran student active learning 

pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning, faktor penghambat 

penerapan student active learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor 

learning, dan faktor pendukung penerapan student active learning pada 

pembelajaran tematik berbasis outdoor learning siswa kelas II di SD 

Muhammadiyah 4 Malang. 
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3) Kesimpulan dan Verifikasi 

Pada tahap ini, peenliti menarik kesimpulan kualitatif berupa 

deskriptif. Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis penerapan student 

active learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning, faktor 

penghambat penerapan student active learning pada pembelajaran tematik 

berbasis outdoor learning, dan faktor pendukung penerapan student active 

learning pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning siswa kelas II 

di SD Muhammadiyah 4 Malang. 

 

H. Pengecekkan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data digunakan peneliti untuk mengetahui keabsahan data 

dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini peneliti melakukan 

pengecekkan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik.  

Triangulasi sumber digunakan sebagai penguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Peneliti menguji kredibilitas data tentang guru kelas II dalam penerapan 

student active learning  pada pembelajaran tematik berbasis outdoor learning dan 

siswa kelas II dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dan pengujian data 

dilakukan ke kepala sekolah.  

Sedangkan triangulasi teknik digunakan sebagai penguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data dengan sumber yang ada akan tetapi menggunakan 

teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi
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