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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk memberikan 

pemaknaan yang terjadi dalam proses penelitian, mulai dari kondisi awal 

sampai kondisi setelah pemberian tindakan. Jenis penelitian yang digunakan  

oleh peneliti ialah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah proses pengkajian masalah tentang pembelajaran di dalam kelas 

dengan upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbagai tindakan 

yang terencana dalam situasi nyata dan menganalisis pengaruh dari tindakan 

tersebut (Sanjaya, 2010). Penelitian tindakan kelas yang digunakan peneliti 

adalah penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Taggart (dalam 

Arikunto, 2009). Secara garis besar model ini terdiri dari 4 tahapan yaitu, 

perencanaan pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Adapun model ini 

digambarkan dengan bagan dibawah ini : 
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Gambar 3.1 Model Kemmis dan Taggart (sumber : Arikunto, 2009) 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan  dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya  dalam proses peningkatan 

karakter kemandirian pada kelas 1. Tindakan yang diberikan berupa layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik storytelling.  

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting. Peneliti 

berperan untuk mempersiapkan pembelajaran, mengumpulkan data, 

menganalisis data dan membuat laporan. Dalam penelitian ini peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas dan juga teman sejawat. Guru kelas dan 

peneliti berperan sebagai guru model yang melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik storytelling di kelas 1 secara bergantian. 

Perencanaan  

SIKLUS 1 Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan  

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS 2 

Pengamatan 

Dst 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di SDN Sidomukti III yang berlokasi di 

Dsn. Gumeng, Ds. Sidomukti, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro pada bulan 

Januari 2018. 

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SDN Sidomukti III 

yang berjumlah 13 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 7 orang dan 

jumlah siswa perempuan sebanyak 6 orang. 

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, 

hasil observasi yang berupa lembar observasi terstruktur dan catatan 

lapangan, serta dokumentasi. Data tersebut bersumber dari guru, orang tua 

dan siswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah 

wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan bahasa

lisan dan bertatap muka dengan secara langsung maupun tidak kepada

narasumber (Sanjaya, 2010). Dalam penelitian ini peneliti melakukan

wawancara kepada guru kelas, orang tua serta siswa, untuk mengetahui
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peningkatan kemandirian pada diri siswa. Wawancara ini menggunakan 

bentuk wawancara terstruktur. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Bentuk 

wawancara terstruktur dipilih agar pertanyaan atau jawaban yang diberikan 

tidak keluar dari batasan masalah. 

2. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya menggunakan alat 

observasi (Sanjaya, 2010). Bentuk observasi yang digunakan peneliti 

adalah observasi terstruktur dan catatan lapangan. Observasi tidak hanya 

dilakukan pada hari pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik storytelling saja, namun peneliti juga melakukan observasi selama 3 

hari setelah tindakan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan maupun kekurangan kegiatan tersebut. 

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini digunakan agar peneliti 

mempunyai alat pencatat atau perekam yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan hasil dari penelitian (Wiriaatmadja, 2014). Alat yang 

digunakan dalam dokumentasi ini adalah tape recorder, kamera dan buku 

catatan.  

 

G. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman 

wawancara, lembar observasi dan pencatatan lapangan. 

1. Pedoman wawancara, pedoman ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan peneliti kepada narasumebr (guru kelas, orang tua siswa 
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dan siswa). Pertanyaan ini berkenaan dengan kemandirian siswa setelah 

pemberian tindakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

storytelling. (terlampir) 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

No  Kisi–kisi pertanyaan wawancara  No pertanyaan 

1 Siswa mengerjakan tugasnya dengan mandiri 2,3,17,18 

2 Sikap siswa saat melihat temannya sudah memiliki 

karakter mandiri 

4,5,6,16 

3 Siswa tidak bergantung kepada orang tua dan guru 

dalam melakukan sesuatu 

1,10,11,12,13,15 

4 Siswa dapat menerapkan makna kemandirian 

dalam cerita di kehidupan sehari-hari 

7,8 

5 Siswa dengan mandiri bersosialisasi dengan 

temannya dan orang-orang dilingkungan sekolah 

9,14 

 

2. Lembar observasi, lembar observasi terstruktur berisi kolom-kolom yang 

berisi tentang aspek-aspek peningkatan kemandirian pada diri siswa, 

dalam hal ini observer hanya tinggal mencentang aspek yang muncul 

pada siswa. selain lembar observasi terstruktur peneliti juga 

menggunakan lembar observasi berupa pencatatan lapangan. Pencatatan 

lapangan, catatan ini dibuat untuk mencatat aspek yang berhubungan 

dengan perilaku atau sikap kemandirian siswa. Catatan ini berisi identitas 

dan tanggal pencatatan serta kejadian-kejadian tentang karakter 

kemandirian yang terjadi pada siswa. (instrumen terlampir) 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Observasi Terstruktur 

No  Kisi–kisi observasi Indikator kisi-kisi 
1 Kemandirian belajar siswa a. Siswa mengerjakan tugas tanpa 

bantuan guru ataupun orang tua 

b. Siswa mengerjakan tugas tanpa 

mencontek temannya 

c. Siswa percaya diri untuk 

mengerjakan tugasnya 

d. Siswa tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugasnya 

2 Kemandirian emosi dan sosial siswa a. Siswa tidak ditunggui oleh orang 

tua saat sekolah 

b. Siswa dapat ke kamar mandi 
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No  Kisi–kisi observasi Indikator kisi-kisi 
sendiri tanpa dampingan orang tua 

atau guru 

c. Siswa bertanggung jawab atas 

kesalahan yang ia perbuat 

d. Siswa bersosialisasi dengan semua 

temannya dan orang-orang 

dilingkungan sekolah 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan analisis data selama di lapangan 

menurut model Miles and Huberman. Menurut (Sugiyono, 2015) analisis data 

menurut model ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

pengumpulan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (Sumber : Sugiyono, 2015) 

Model miles and Huberman ini memiliki beberapa langkah yaitu : 

1. Pengumpulan data, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Peneliti 

mengumpulkan data saat tindakan berlangsung maupun setelah tindakan 

tersebut diberikan.  

Data Collection 

Data Display 

Drawing/ 

Verification 

Data 

Reduction 
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2. Reduksi data, merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan dari banyaknya data yang 

diperoleh oleh peneliti. Peneliti harus mengingat tujuan dari penelitian ini 

adalah peningkatan kemandirian siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik storytelling sehingga data yang tidak 

berhubungan dengan tujuan tersebut harus dibuang. 

3. Penyajian data, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk 

uraian singkat. Menyajikan data, huruf besar, huruf kecil maupun angka 

harus disusun dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. 

 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dalam beberapa siklus, setiap siklus terdiri 

dari 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan 

dan tahap refleksi. Setiap siklus akan dilaksanakan dalam 3 hari atau 3x 

pertemuan. Berikut adalah rencana tahapan pada siklus 1 : 

a) Tahap perencanaan: peneliti berkoordinasi dengan guru untuk 

mengidentifikasi topik yang akan dibahas yaitu mengenai nilai-nilai 

kemandirian, mencari atau membuat cerita yang didalamnya memiliki 

makna kemandirian dan menyusun jadwal layanan bimbingan kelompok. 

b) Tahap pelaksanaan: guru mengkondisikan peserta didik, menjelaskan 

tujuan layanan bimbingan kelompok, guru menceritakan sebuah cerita 

(storytelling), siswa memaknai cerita dan menceritakan kembali cerita 

tersebut, mencontohkan contoh karakter mandiri. 
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c) Tahap pengamatan: peneliti dibantu oleh guru kelas dan teman sejawat 

untuk melakukan observasi ini dengan mengisi lembar observasi dan 

catatan lapangan. 

d) Tahap refleksi: berdiskusi dengan teman sejawat dan guru kelas untuk 

mengetahui kekurangan tindakan yang dilakukan oleh peneliti, dan 

membuat perbaikan untuk siklus selanjutnya. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, maka peneliti mengadakan 

tindakan selanjutnya pada siklus 2, tahapan siklus 2 dijabarkan sebagai 

berikut : 

a) Perencanaan : Peneliti berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat 

rancangan RPLBK pada siklus 2 berdasarkan dari hasil refleksi pada 

siklus 1 dan menentukan jumlah siswa yang mengikuti layanan ini. 

b) Pelaksanaan : guru mengkondisikan siswa, guru menstorytellingkan 

cerita yang lebih real, siswa menceritakan kegiatan yang dilakukannya 

secara mandiri, dan menuliskannya di kertas yang diberikan oleh guru 

c) Pengamatan : Peneliti dibantu oleh guru kelas mengamati karakter 

kemandirian siswa dengan mengisi lembar observasi dan catatan 

lapangan 

d) Refleksi : berdiskusi dengan guru kelas dan menghitung hasil akhir 

karakter kemandirian siswa. Karena hasilnya sudah maksimal maka tidak 

perlu diadakan siklus selanjutnya. 


