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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jika ditinjau berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang 

langsung dilaksanakan di lapangan. Jika ditinjau dari  pendekatannya, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Sugiyono (2015:15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

pada kondisi objek yang alamia, dimana peneliti adalah instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik validasi dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian  

deskriptif menurut Yunidar dkk (2016 : 19) merupakan jenis penelitian yang 

dilakukan dalam upaya mempelajari masalah secara mendalam, situasi, sikap, 

pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena 

dan pengukuran  cermat tentang fenomena tersebut. Pada jenis penelitian ini, 

peneliti hanya mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tetapi tidak 

menguji hipotesis.  
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3.2 Kehadiran Peneliti\ 

Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.  Sebagai 

instrumen kunci, peneliti merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa 

data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian itu sendiri. Menurut 

Sugiyono (2015:306) peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Girimoyo 2 

kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.  Penelitian dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018, yang dilaksanakan pada  bulan 

Januari 2018. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian.  Data 

dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber 

data. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

3.4.1 Sumber data primer  

  Sumber data primer yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan- pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan.  Dalam 

hal ini sumber data primernya adalah informan. Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas 
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3,  1 orang siswa, staff sekolah, dan 1 orang tua siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Girimoyo 2 kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

3.4.2  Sumber data sekunder  

 Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dari padanya bisa 

memberikan data atau informasi yang berasal bukan dari manusia. Data 

sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

merupakan sumber data sekunder. Baik dokumentasi pelaksanaan GLS, 

dan Dokumen Sekolah yang diperlukan dalam menunjang penelitian 

pelaksanaan GLS.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama 

adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian 

dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk 

mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.  

3.5.1 Observasi  

Observasi berasal dari kata observation yang berarti pengamatan. 

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian 

atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. kemudian 

mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara 
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langsung Pelaksanaan GLS di SDN Girimoyo2 Karangploso. Adapun 

point dalam observasi adalah  bagaimana : 

- Proses  membaca 15 menit sebelum pelajaran di mulai 

- Menata Sarana dan Lingkungan kaya Literasi dalam rangka 

Gerakan Literasi Sekolah 

- Menciptakan Lingkungan  Kaya Teks 

- Memilah dan memilih buku bacaan dalam rangka Gerakan 

Literasi Sekolah 

- Pelibatan pubik dalam rangka Gerakan Literasi Sekolah 

3.5.2 Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan yang demikian dilakukan oleh dua pihak, baik dari 

pewawancara dan terwawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah wawancara terstruktur dengan peneliti sudah 

menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawaban telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pertanyaan yang tersusun. 

Adapun yang di wawancara adalah Kepala Sekolah, Koordinator 

Perpustakaan, Guru Kelas 3, Staff Sekolah, Peserta didik dan Orang 

tua/wali Murid. 

 Metode  ini dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber data 

primer mengenai pelaksanaan GLS, kendala yang dihadapi dan upaya 

dalam memaksimalkan GLS. 
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3.5.3  Dokumentasi 

  Dokumen mencari data mengenai SDN Girimoyo 2 maupun  

pelaksanaan GLS baik berupa catatan, foto, gambar, video selama proses 

penelitian berlangsung.  

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Pra Lapangan 

  Pada tahap pra lapang, kegiatan yang dilakukan adalah merancang 

penelitian, membuat instrumen, Melaksanakan observasi awal untuk 

menentukan sekolah tempat penelitian, yaitu SDN Girimoyo 2 

Karangploso kabupaten  Malang,mengurus perizinan penelitian, membuat 

kesepakatan dengan kepala sekolah dan guru kelas untuk pelaksanaan 

penelitian.  

3.6.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

  Pada tahap ini dilakukan penelitian yang mendalam. 

Mengumpulkan data secara rinci dan akurat. Pada tahap ini dilakukan 

penelitian tentang pelaksanaan GLS di kelas III, kendala apa saja yang 

ditemui saat melaksanakan GLS dan upaya yang dilakukan untuk 

mengoptimalisasikan pelaksanaan GLS di SDN Girimoyo 2 Karangploso.    

3.6.3 Tahap Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 



27 
 

 
 

dalam periode tertentu. Pada tahap ini dilakukan mengolah dan 

menganalisis data.Data yang di analisis adalah data yang diperoleh baik 

dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, peseta didik, orang tua, 

koordinator perpustakaan dan staff sekolah serta hasil observasi, 

dokumentasi. Data yang dimaksud adalah data pelaksanaan GLS, masalah 

yang di hadapi dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan GLS di 

SDN Girimoyo 2 Karangploso.  

3.6.4 Penulisan Laporan 

  Tahap penulisan laporan adalah tahap di mana sebuah penelitian 

telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, hasil dari sebuah penelitian 

dibuat dalam bentuk laporan. 

3.7 Analisis Data 

Aktivitas data dalam analisis data,  yaitudata reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) (Sugiyono, 2015: 338) 

Data display 
Data collection 

Data reduction Conclusions: drawing/ 

verifying 
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3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal hal yang pokok 

kemudian menyederhanakan data data dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan obesrevasi. Penyederhanaan ini dilakukan untuk 

memilah data yang sesuai dengan tujuan utama penelitian serta 

membuang data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.  

3.7.2  Penyajian Data 

Setelah data direduksi,  selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan  

data. Penyajian data pada penelitian   GLS ini menggunakan teks yang 

bersifat naratif. 

3.7.3  Penarikan kesimpulan 

Pada  tahap ini, dilakukan kesimpulan berdasarkan data yang sudah di 

saji. Pada tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang di ajukan 

sejak awal penelitian yaitu Pelaksanaan GLS, masalah yang dihadapi 

dalam pelaksanaan GLS serta upaya yang dilakukan untuk 

memaksimalkan program GLS.  

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam menetukan keabsahan data yang digunakan dalam peneltian ini 

adalah menggunakan teknik tringualasi, Menurut Moleong bahwa teknik 

trianggulasi merupakan satu teknik yang digunakan untuk mengukur 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data dalam 

rangka kepastian pengecekan atau pembanding data tersebut. Trianggulasi 

dilakukan dalam rangka memperoleh data yang absah dan valid dan juga 
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melakukan pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan 

membandingkan antara hasil pengamatan, hasil wawancara dengan yang 

dikatakan oleh kepala sekolah, guru,staff sekolah dan siswa. 

 

 

 


