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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dan pendekatan yang akan digunakan  peneliti merupakan 

pendekatan kualitatif.  Penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang suatu 

variabel, gejala, atau keadaan di lapangan (Nazir, 2005 : 63).  Peneliti dalam hal ini 

akan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi pembelajaran tematik pada 

sekolah berwawasan lingkungan di SDN Tulungrejo 01 Kota Batu. Hal tersebut 

dimulai dari RPP, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru di sekolah 

yang dimana penelitian ini juga dilakukan untuk mengengtahui faktor dari 

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga 

menghasilkan data yang dapat dianalisis.  Penelitian yang dilakukan dintutut dapat 

menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh 

partisipan atau sumber data, hal tersebut bersifat prespektif emic (Sugiyono, 2011: 

213). 

 Penelitian kualitatif peneliti harus menjadi human Instrument untuk dapat 

mendapatkan data dari sumber data secara langsung baik dari yang dirasakan, 

diucapkan maupun dilakukan oleh partisipan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian yang dilakukan di SDN Tulungrejo 01 Kota Batu, peneliti dalam hal 

ini bertindak sebagai pengumpul data baik observer maupun pengamat. Proses 

pengumpulan data membutuhkan alat-alat penunjang seperti instrumen wawancara, 

lembar observasi, dokumentasi, dan alat penunjang lainnya.  
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Proses pelaksanaan observasi dan mengamati, peneliti mengamati pelaksanaan 

pembelajara n di dalam kelas maupun luar kelas. Dari pengamtan ini dilihat dari 

penyampaian materi dan proses penerimaan materi oleh peserta didik. Pengamatan 

ini akan diketahui juga hambatan dan kendala oleh guru dalam proses penyampaian 

materi dan pada proses yang sama bagaimana cara guru dalam menanggulangi 

hambatan dalam penyampaian materi. Peneliti disini berperan pasif dalam 

pelaksanaanya, yaitu peneliti hadir dilokasi sebagai pengamat dan observer pada 

proses jalannya pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN Tulungrejo 01 Kota Batu yang 

terletak di Jl. Raya Junggo No. 107, Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Sekolah ini 

menajadi pilihan peneliti untuk dijadikan objek penelitian karena sekolah ini 

memiliki status sebagi sekolah Adiwiyata tingkat Nasional dan sudah menjalankan 

banyak program Adiwiyata yang menjadikan sekolah ini berwawasan lingkungan. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2018/2019 tepatnya 

pada bulan juli. Waktu penelitian digunakan peneliti untuk mengetahui 

implementasi pembelajaran tematik pada sekolah berwawasan lingkungan di 

sekolah tersebut. 

D. Sumber Data  

Untuk mencapai hasil penelitian ini, peneliti membutuhkan sumber data yang 

medukung. Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memcahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti (Trianto, 

2011 : 279). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kulitatif yaitu 

kata-kata bukan angka. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data. “teknik pengumpulan data merupakan langkah atau cara 
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yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data” hal tersebut diungkapkan 

(Sugioyono, 2011:224). 

Sumber dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan skunder, 

hal tersebut dapat diuraikan dibawah ini; 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dapat diperoleh dari hasil kegiatan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk data yang diperoleh dari kegitan 

observasi, peneliti melaksanakan observasi secara pada tahap proses 

pembelajaran atau penyampaian materi. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara bersama bersama dengan struktural paling tinggi di sekolah dalam 

bidang keadiwiyataan diantaranya ; kepala sekolah, penanggung jawab 

Adiwiyata dan guru kelas. Sedangkan untuk data dokumentasi diperoleh dari 

dokumen dari guru kelas atau penanggung jawab dan juga ketika kegiatan atau 

proses pembelajaran berlangsung. Semua dapat dikumpulkan sehingga lebih 

mudah untuk dianalisis. 

2. Sumber Data Skunder 

Pemakaian instilah skunder adalah menjadi alternatif lain, begitupun dalam 

menjadi sumber data. Data skunder adalah data yang proses menemukan atau 

mendapatkannya secara tidak langusng yang bisa berupa dokumentasi dan 

berupa arsip sekolah. Data skunder yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah berupa dokumenatasi tentang kegiatan pembelajaran tematik yang 

diintegrasikan dengan pendidikan lingkungan melalui konsep sekolah 

berwawasan lingkungan melalui program adiwiyata di sekolah.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Peneliti melakukukan 

pengumpulan data  dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pegumpulan data dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko et al. 

2009:70). Posisi seorang peneliti disini sebagai pihak luar yang mengamati 

kegiatan yang berlangsung. Peneliti tidak terjun langsung dan ikut kedalam 

proses kegiatan sehingga posisinya tidak memberikan pengaruh terhadap 

proses yang berlangsung. Konidisi ini memposisikan peneliti hanya sebagai 

pengamat saja. Observasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

pedoman observasi pembelajaran yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta. 

Pedoman tersebut juga dimasukkan unsur lingkungan sebagai tambahan yang 

sesuai dengan konteks penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu pada saat 

peneliti mengamati perencanaan sebelum pembelajaran berupa RPP, proses 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, mulai dari kegiatan pembukaan, inti, 

sampai penutup, dan penilian hasil belajar siswa yang telah dibuat oleh guru 

hinga menuju tahap evalasi yang akan menunjukkan kemajuan dan 

penambahan dalam proses pelaksanaan, dan selanjutnya hasil dari observasi 

yang berguna bagi  peneliti dalam tahap penyajian data.  

 

 



 

43 
 

2. Wawancara  

Sugiyono mengutip pendapat (Esterberg, 20111:2013) yang mengatakan 

“bahwa ada beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstrukture, 

semiterukture, dan tak berstrukture”. Hal tersebut sesuai dengan (Margono, 

2010: 165) mengatakan “wawancara merupakan alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula”. Penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang 

terlibat diantaranya; kepala sekolah, penganggung jawab adiwiyata, guru 

kelas, siswa dan stake holder lainnya untuk mendapatkan informasi tentang 

implementasi pembelajaran tematik berwawasana ligkungan di sekolah 

adiwiyata. 

Penelitian ini wawancara dapat membantu peneliti mendapatkan 

data/informasi, peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk 

dijawab oleh narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan berdialog 

secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara 

langsung tentang data. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti yaitu 

stake holder yang ada di sekolah di SDN Tulungrejo 01 Malang. Dan yang 

digunakan untuk menunjang hal tersebut adalah berupa kisi-kisi yang sudah 

terlampir. 

3. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data yang 

diperoleh seteah penelitian. Pada  teknik dokumentasi ini, dokumen yang 

dikumpulkan peneliti berupa foto dan video berupa pelaksanaan kegiatan 
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pembelaajaran tematik berwawasan lingkungan, serta dokumen tertulis 

lainnya yang dapat mendukung kegiatan peneliatian. 

4. Triangulasi 

Triangulasi ada tiga macam, yaitu  triangulasi teknik, triangulasi 

sumber, dan triangulasi waktu. Penelitian kali ini peneliti menggunakan 

teknik triangiulasi sumber artinya pengumpulan data diambil dari sumber 

yang berbeda-beda dengan menggunakan metode yang sama dan triangulasi 

teknik artinya pengumpulan data diambil dari teknik yang berbeda-beda 

namun dari sumber yang sama.         

F. Kisi-Kisi Instrumen  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam pengumpulan data yang diperoleh melalui 

observasi,wawancara, dan dokumentasi  diperlukan rancangan atau kisi-kisi 

pertanyaan yang akan ditujukan kepada nara sumber yang ditunjuk. Instrument 

dibuat agar pertanyaan atau data yang dicari tidak melebar dan tetap terfokus pada 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran di SDN Tulungrejo 

01 Kota Batu (terlampir) 

  

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini menggunakan prosedur menurut Moleong (2012:127) 

ada empat tahap yaitu tahap pra lapangan, pekerja lapangan, analisa data dan 

penulisan laporan. 

1. Tahap Pra Lapangan 
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Tahap pra lapangan merupakan tahap untuk menentukan hal yang paling 

mendasar dalam sebuah penelitian diantaranya; topik, judul,  lokasi 

penelitian, mengurus surat perizinan observasi awal dan menemui pihak-

pihak yang terkait sesuai dengan topik yang digunakan pada sekolah tersebut, 

kemudian melakukan studi awal dengan membaca refrensi terkait topik 

penelitian, menentukan bagaimana pengumpulan teknik data, menyusun 

instrumen penelitian, dan beserta kebutuhan lainnta yang menunjang 

penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data sesuai rumusan masalah 

dan tujuan yang dituliskan. Pengumpulan data menggunakan teknik dalam 

bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.  Melihat secara keseluruhan 

dan aspek apa saja yang terjadi di lapangan yang baik dari pengaruh secara 

internal maupun eksternal yang dapat memberikang pengaruh. Memberikan 

perhatian penuh dalam aspek observasi, mengumpulkan informasi secara 

keseluruhan dari stake holder dan mendokumentasikan hal-hal apa saja yang 

menunjang proses dari pengumpulan data dari kegiatan penelitian. 

3. Tahap Analisi Data  

Setiap data yang telah terkumpulkan oleh peneliti akan melakukan tahap 

analisi data yang didapatkan dari observasi secara langsung waktu di 

lapangan, melakukan wawancara pada stake holder yang terkait yang telah 

ditentukan dan dokumentasi yang sudah didapat pada waktu di lapangan. 

Peneliti menyusun data sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam tahap 

analisis sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 
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4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan menjadi tahap terkahir peneliti untuk 

menyusun data telah dianalisis dan disesuaikan dengan standar format yang 

telah ditetapkan  yang ada pada buku panduan penulisan laporan tugas akhir. 

Selama proeses penyusunan laporn peneliti juga melakukan bimbingan dan 

konsultasi pada pembimbimbing yang telah ditetapkan sehingga akan 

mempercepat proses penyusunan tugas akhir. 

 

 

H. Analisis Data 

Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah diperoleh dari proses 

penelitian yang telah dilakukan dilapangan. Nasution (1988) dalam Sugiyono, 

2011:245 menyatakan analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung secara terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Namun pada penelitian ini, data lebih difokuskan pada 

selama proses dilapangan bersmaan dengan pengumpulan data. Mile dan 

Hubberman dalam Sugiyono, 2011:246 menyebutkan 3 tahapan dalam analisis data 

yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data dan (3) Penarikan Kesimpulan. 

Pertama, mereduksi data disini peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang 

penting dari data yang sudah didapatkan. Tujuannya agar peneliti lebih muda dalam 

memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang sudah didapat sehingga lebih 

mudah dalam mengumpulkan data. Kedua penyajian data, tahap ini peneliti 

menyajikan data kemudian dikategorisasikan oleh peneliti menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori sehingga memberikan gambaran hubungan antar satu dan lainnya. Dan 

pada tahap ketiga, yaitu proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil 

penyajian data yang telah peneliti lakukan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 bagan analisis data menurut Milles dan Huberman 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan kebsahan data dilakukan agar hasil temuan yang diperoleh selama 

dilapangan dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan. Menurut Sugiyono 

(2012:117) keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas 

dan realibiltas. Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dikatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Sedangkan pengertian realibilitas 

dalam kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk, dinamis/selalu berubah, 

sehingga tidak konsisten.Penelitian ini menguji keabsahan data menggunakan 

triangulasi teknik dan sumber. Pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data 

yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti 

mencocokan dengan pengamatan yang telah dilakukan selama penelitian untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran tematik di sekolah berwawasan 

lingkungan di SDN Tulungrejo 01 Kota Batu. 

Data Collection  

Data Reduction 
Conclusing 

Drawing/ 

Verifying 

Data Display 
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Hasil data yang telah  diperoleh peneliti kemudia dideskripsikan dan 

dikategorikan mana pandangan yang sama dan berbeda. Data tersebut kemudian 

dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan. 

 


