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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. 

Pada penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan suatu kejadian dengan kondisi 

rill atau sesuai dengan keadaan yang dialami langsung oleh objek penelitian serta 

menyajikan data tersebut ke dalam bentuk uraian-uraian kata mengenai pelaksanaan 

full day school di satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

akan mengumpulkan data-data yang terkait dengan pelaksanaan full day school 

pada siswa kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 

Menurut Hamid (2011:17) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengkajian dan pelaksanaan 

penelitian didasarkan pada proses pencarian data secara mendalam dan lengkap. 

Setelah mendapatkan data secara lengkap, selanjutnya data tersebut disajikan secara 

deskripsi-rinci atau berupa kata-kata. Data yang diperoleh disajikan sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif peran peneliti sangat penting. Peneliti disini 

menentukan seluruh skenario yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Oleh 

karena itu, maka peneliti sendiri yang akan terjun kelapangan untuk melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti secara intensif mengamati kegiatan dan 

aktifitas sasaran dalam proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan bantuan 

pihak sekolah melalui observasi secaera langsung, wawancara kepada pihak-pihak 

yang terkait untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan dijadikan 

laporan penelitian. Sehingga peneliti memperoleh informasi pengamatan dan 

wawancara yang diperlukan mengenai pelaksanaan full day school pada siswa 

kelaas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

yang lebih dalam sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang, yang terletak di Jl. Pisang Kipas  No.36, 

Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141. Merupakan salah 

satu sekolah yang menerapkan full day school di kota malang dan hal tersebut sesuai 

dengan kebutuhan peneliti di SDN Jatimulyo 1 Malang dalam bidang akademik 

maupun non akademik di tingkat kota atau nasional. 

2. Waktu penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian tentang dilaksanakan pada tahun ajaran 

2017/2018 pada bulan mei tahun 2018 di SDN Jatimulyo 1 Malang. Dilakukan 
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wawancara dengan kepala sekolah, dan guru, observasi serta dokumentasi pada 

pelaksanaan full day school pada siswa kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

A. Sumber Data 

Sumber data  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari sumber 

utama di lapangan secara langsung dan  wawancara dengan Kepala Sekolah, guru 

kelas 1, dan peserta didik tentang pelaksanaan full day school, factor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaannya di SDN Jatimulyo 1 Malang, yang di 

jadikan sumber primer dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Penilitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah foto-foto dokumentasi, 

buku-buku, jurnal, arsip data sekolah, data siswa dalam pelaksanaan full day school 

di SDN Jatimulyo 1 Malang. Sumber data ini akan lebih memperkuat data primer 

agar data yang di peroleh menjadi valid. 

D. Instrumen Penelitian 

Intrumen utama yang digunakan pada penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu 

peneltiti sendiri, namun untuk menghasilakn data yang jelas maka diperlukan 

instrumen sebagai alat bantu pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (2013:186) adalah percakapan dengan tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan kepala 
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sekolah, dan guru, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

pelaksanaan full day school di SDN Jatimulyo 1 Malang. Kisi-kisi penduan 

wawancara sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Panduan Wawancara 

Jenis Data Aspek Indikator Sumber Data Metode 

1. Pelaksanaan 

full day 

school di 

SDN 

Jatimulyo 1 

Malang 

1.1 Pelaksana

an seluruh 

komponen 

full day 

school 

1.1.1 Latar 

belakang 

full day 

school di 

SDN 

Jatimulyo 1 

Malang 

1.1.2 Tujuan 

pelaksanaan 

full day 

school 

1.1.3 Manajemen 

pelaksanaan 

full day 

school di 

SDN 

Jatimulyo 1 

Malang 

1.1.4 Evaluasi 

pelaksanaan 

full day 

school di 

SDN 

Jatimulyo 1 

Malang 

1.1.5 Kegiatan 

intrakulikul

er full day 

school 

1.1.6 Kegiatan 

kokulikuler 

full day 

school 

1.1.7 Kegiatan 

ekstrskuliku

ler full day 

school 

  

1. Kepala 

sekolah 

2. Guru kelas 

1 

3. Koordinator 

ektrakulikul

er 

Wawancara 

Dokumentasi 

2. Faktor 

Pendukung 

pelaksanaan full 

day school di 

SDN Jatimulyo 

1 Malang 

 

2.1 Faktor 

Pendukung 

2.1.1 Faktor 

pendukung untuk 

setiap program full 

day school dilihat 

dari warga 

sekolah(guru dan 

peserta didik) serta 

sarana dan 

1. Kepala 

Sekolah 

2. Koordinator 

Ekstrakurik

uler 

3. Guru kelas 1 

 

Wawancara 
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3. Faktor 

penghambat 

pelaksanaan full 

day school 

prasarana yang 

tersedia. 

3.1 Faktor 

Penghambat  

3.1.1 Faktor 

penghambat untuk 

setiap program full 

day school dilihat 

dari warga 

sekolah(guru dan 

peserta didik) serta 

sarana dan 

prasarana yang 

tersedia 

 

1. Kepala 

Sekolah 

2. Koordinator 

Ekstrakurik

uler 

3. Guru kelas 1 

 

Wawancara 

 

2. Pedoman Observasi 

Observasi menurut Herdiansyah (2010:131) adalah adanya perilaku yang 

tampak dan adanya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian. Penelitian ini akan 

melakukan observasi dan mencatat mengenai kegiatan-kegiatan dalam tujuan dan 

pelaksanaan full day school pada siswa kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini sangat diperlukan bagi peneliti untuk menguatkan 

data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan observasi dan wawancara. 

Dokumentasi tentang pelaksanaan full day school di SDN Jatimulyo1 Malang ini 

dengam meminta dokumen-dokumen atau data yang berkaitan tentang pelaksanaan 

full day school. Kemudian peneliti juga mengambil foto ketika observasi sepeerti 

kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler dalam pelaksanaan full day 

school di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini menggunakan teori Bodgan yang 

telah dimodifikasi oleh Moleong (2012: 126) ada empat tahapan yaitu tahap pra 

lapang, pekerjaan lapang, analisa data dan penulisan laporan. 
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1. Tahap Pra-lapangan 

Pada tahap ini, kegiatan yang pertama dilakukan yaitu melihat masalah secara 

umum yang berkaitan dengan pendidikan di Sekolah Dasar. 

a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

b. Mengurus surat izin penelitian agar mendapatkan izin penelitian di sekolah 

tersebut. 

c. Menyusun instrumen penelitian, pedoman penelitian, dan penyusunan 

kegiatan secara rinci  

d. Konsultasi dengan kepala sekolah, dengan ini bertujuan untuk mendapatkan 

ijin dari kepala sekolah dan mendapatkan informasi 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Pada tahap pekerjaan lapangan, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

yaitu wawancara terhadap kepala sekolah dan guru kelas 1. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang di lakukan. 

b. Peneliti observasi secara langsung pelaksanaan full day school pada siswa 

kelas 1 dengan tujuan mendapat informasi dalam topik pelaksanaan full day 

school pada siswa kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

c. Peneliti melaksanakan kegiatan dokumentasi berupa foto. 

d. Peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Pada tahap analisis data, peneliti mengumpulkan data yang telah dihasilkan 

dari penelitian. 

b. Peneliti mereduksi data-data yang dihasilkan dari penelitian.  
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c. Peneliti menyajikan data-data yang dihasilkan dari penelitian.  

d. Peneliti mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari penelitian berupa 

deskripsi dan membuat kesimpulan dari data tersebut. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu tahap penulisan laporan. Pada tahap 

ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan di analisis. 

Kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan skripsi, kemudian 

penulis mengkonsultasikan hasil penulisan kepada dosen pembimbing untuk 

mendapatkan saran atau masukan dalam penulisan laporan yang nantinya akan 

dilanjutkan untuk pelakasanaan ujian hasil penelitian atau skripsi. 

F. Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman 1984:21-23 (dalam Emzir,2010: 129) ada empat 

tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, sebagai berikut  

1. Reduksi data 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan semua data di lapangan mengenai 

pelaksanaan full day school, serta hasil dari wawancara yaitu pelaksanaan full day 

school faktor pendukung dalam pelaksanaan full day school, dan faktor penghambat 

dalam pelaksanaan full day school pada kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Peneliti akan menyajikan data sesuai dengan apa yang ada di lapangan selama 

melakukan penelitian. Penyajian data yang telah di reduksi kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk deskriptif untuk kemudian di tarik kesimpulan. Data 

di peroleh dari wawancara guru kelas 1 dan kepala sekolah tentang pelaksanaan full 

day school, factor penghambat yang di lakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang. 
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observasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan full day 

school dan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan 

full day school. 

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah menfokuskan data dan menganalisis data adalah 

peneliti membuat kesimpulan mengenai penerapan full day school pada siswa kelas 

1, kendala penerapan full day school dan solusi dalam atas kendala dalam penerapan 

full day school di SDN Sumbersari 1 Malang. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti memilih triagulasi data dalam mengecek keabsahan data. Triangulasi 

yang digunakan peneliti yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber dilakukan untuk pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek 

perolehan data dari beberapa sumber. Perolehan data melalui teknik wawancara 

kepada bebera sumber dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian yaitu kepala 

sekolah, guru kelas 1, peserta didik, dan orangtua. Data yang sudah didapatkan oleh 

peneliti akan dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk mencocokan data 

yang diperoleh. 

Triangulasi teknik dilakukan untuk pengecekan keabsahan data dengan cara 

mengecek perolehan data dari teknik yang berbeda dengan sumber yang sama. 

Sumber yang sama dalam penelitian yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru 

kelas 1, peserta didik, dan orangtua. Data diperoleh dengan menggunakan beberapa 

teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 




