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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang 

dipergunakan adalah penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif, menurut Bogdan 

& Taylor dalam Gunawan (2013:82) adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara 

holistik. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapat pemahaman yang 

mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan 

bagian permukaan dari suatu realita. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan 

dalam penelitian tidak dipaksa untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunkan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau 

frekuensi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

menurut (Arikunto 2010: 151) penelitian deskriptif yaitu pengumpulan data 

melalui faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap subjek penelitian, 

kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. 

 

3.2  Kehadiran Peneliti 

Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian maka kehadiran peneliti 

dilapangan sangat diperlukan, dimana Peneliti bertindak sebagai pengelola 
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instrument berarti peneliti sebagai pengamat, pewawancara, pengumpulan data 

dan pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan obsevasi 

dibantu oleh teman sejawat dan guru pelaksana pembelajaran di kelas IV SDN 

Tambaksari 03 Purwodadi. 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN Tambaksari 03 Purwodadi 

yang terletak di desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Pasuruan. SDN 

Tambaksari 03 Purwodadi merupakan sekolah negeri yang memiliki 6 ruang 

kelas. Peneliti memilih SDN Tambaksari 03 Purwodadi ini dikarenakan 

rekomendasi dari seorang teman yang mengatakan bahwa di SD tersebut 

menggunakan media IT pada saat proses pembelajaran. Dari hasil observasi 

peneliti menemukan bahwa dalam proses pembelajaran di SD tersebut 

menggunakan menggunakan IT berupa power point serta media audio visual dan 

menggunakan kurikulum 2013. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 3-4 

Juni 2016. 

 

3.4. Data dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini adalah sesuatu mengenai informasi atau keterangan 

yang dapat berupa fakta yang berkaitan dengan peran guru dalam penggunaan 

media IT pada proses pembelajaran di SDN Tambaksari 03 Purwodadi. 

Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara 

langsung kepada subyek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari guru dan siswa sebagai sumber primer. Data yang berupa kata – kata akan 
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diperoleh dengan mengamati dan mencatat semua tindakan dan peristiwa 

berkaitan dengan data yang diperlukan oleh peneliti. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer 

dan sekunder yaitu; 

3.4.1  Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumber data 

pertama yang memahami tentang masalah yang diangkat dan dalam penelitian ini 

sumber data primernya berorientasi pada subyek yang memiliki kriteria yang 

sangat sesuai dengan tujuan. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Data tersebut diperoleh langsung dari 

informan yaitu guru kelas III di SDN Tambaksari 03 Purwodadi. Data yang 

dikumpulkan berupa hasil wawancara, observasi dan bukti dokumentasi. Dalam 

hal ini peneliti ingin mendapat informasi dan data–data secara langsung dari 

informan yang berkaitan tentang peran guru dalam penggunaan perangkat 

pembelajaran yang berupa metode, media, materi dan bagaimana cara guru 

mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar mengajar 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan data yang 

telah ada, selanjutnya dilakukan analisis data tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data–data yang berupa konsep dan teori–teori yang berkaitan dengan 

materi yang dibahas diperoleh dari dokumentasi dan buku–buku atau literatur 

yang relevan. Data sekunder berupa, dokumen–dokumen, dokumentasi foto–foto 

kegiatan pembelajaran. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat 

penelitian dan melengkapi informasi yang didapat peneliti. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir penelitian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap Perencanaan. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi awal yaitu 

dengan melakukan pertemuan awal dengan kepala sekolah dan guru kelas tentang 

rencana penelitian yang akan dilakukan di SDN Tambaksari 03 Purwodadi serta 

melakukan wawancara dengan guru kelas mengenai proses pembelajaran IPA. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di kelas terhadap peserta didik untuk mengetahui penggunaan 

perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan metode, media, materi dan 

bagaimana cara guru mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. 

3.5.3 Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap akhir penelitian ini peneliti menganalisis data yang dikumpulkan 

ketika proses penelitian berlangsung. Kemudian dari hasil penelitian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan yang sudah dirumuskan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut: 
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3.6.1 Observasi  

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian 

secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi juga merupakan teknik 

mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal–hal yang akan 

diamati atau diteliti. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai peran guru dalam penggunaan perangkat pembelajaran yang 

berkaitan dengan metode, media, materi dan bagaimana cara guru 

mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. 

 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada guru kelas IV 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperluakn peneliti. Wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang (1) proses pembelajaran IPA di kelas 

IV, (2) Penggunaan Media IT pada saat proses pembelajaran, (3) mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan perangkat pembelajaran 

yang berkaitan dengan metode, media, materi dan bagaimana cara guru 

mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar mengajar. 



37 
 

3.6.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip. Buku, surat kabar, majala, notulen rapat, agenda dan 

sebagainaya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa foto-foto 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan angket mengenai 

penggunaan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan metode, media, 

materi dan bagaimana cara guru mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar 

mengajar. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan 

metode pengumpulan  data. Instrumen penelitian ini diperlukan untuk kelancaran 

dan menghemat waktu pelaksanaan penelitian. Instrumen yang mendukung 

kelancaran penelitian yaitu : 

 

3.7.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan guru dalam 

menyampaikan pembelajaan IPA dengan menggunakan perangkat pembelajaran 

yang berkaitan dengan metode, media, materi dan bagaimana cara guru 

mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar mengajar.Lembar observasi 

berisikan aspek-aspek kegiatan guru dalam mengajar. 
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3.7.2 Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi butir-butir pernyataan 

kepada guru yang dilakukan untuk mengetahui: (1) proses pembelajaran IPA di 

kelas IV, (2) penggunaan media IT dalan proses pembelajaran, (3) mengetahui 

faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan media IT pada proses 

pembelajaran IPA kels IV secara singkat. Dalam penelitian ini digunakan lembar 

wawancara terhadap guru kelas yang juga bertindak sebagai observer  pada 

pembelajaran. Pedoman wawancara akan digunakan sebagai pedoman untuk 

menentukan masalah yang telah diteliti, yakni mencari tahu fakta mengenai proses 

pembelajaran pada materi sebelumnya. 

 

3.7.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pengambilan foto-

foto pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan angket mengenai 

penggunaan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan metode, media, 

materi dan bagaimana cara guru mengembangkan bahan ajar dalam proses belajar 

mengajar. 
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3.8  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan 

Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

     

 

   

 

 

Gambar 3.1 Tahapan analisis data Miles dan Huberman Sugiyono (2013 : 337) 

 

Tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.8.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2014:338). Pada tahap reduksi data, 

peneliti mengumpulkan semua data yang dibutuhkan yaitu mengenai penggunaan 

Media IT pada proses pembelajaran IPA di kelas IV. Peneliti memilih 

mengelompokan data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung dan 

memfokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

 

3.8.2 Penyajian data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

Mengumpulkan 

Data 

Mereduksi Data 

Penyajian 

Data 

 

Penarikan 

Kesimpulan 
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3.8.3 Penarikan kesimpulan 

Penariakan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan 

makna data yang telah disajikan. Reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan 

dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di 

lapangan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang kemudian 

diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan tersebut, maka setiap tahap 

proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keabsahan data dengan menelaah 

seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan dan 

dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui 

wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. 

 

3.9  Teknik Keabsahan data 

Sehubungan dengan keabsahan data dalam penelitian ini, keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsaan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). 

Dengan kata lain triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

membandingkan hasil observasi, wawancara dan menganalisis dokumentasi yang 

diperoleh. 

  


