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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:24) penelitian deskriptif adalah 

jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas 

dan selengkap mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 

Penelitian ini mendeskripsikan suatu keadaan yang sesuai dialami langsung ketika 

penelitian, serta menyajikan data tersebut kedalam sebuah bentuk uraian kata-kata 

mengenai pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas. Penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan data-data atau 

informasi yang terkait dengan pemanfaatan media boneka dalam kegiatan 

apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN 

Ketawanggede Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data, sehingga kehadiran peneliti sangat 

diperlukan. Peran peneliti sebagai pengamat langsung tanpa memberikan 

perlakuan apapun dalam penelitian, maka dari itu peneliti dapat bertemu dengan  

informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ketawanggede Malang, yang terletak 

di Jl. Kerto Leksono No. 93 D, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018. Subjek pada penelitian ini adalah guru kelas 1C dan siswa kelas 1C 

dengan jumlah siswa 28 siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan.  

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber data dengan tidak melalui perantara. Sumber data 

primer pada penelitian ini yaitu guru kelas 1C.  

2. Sumber  Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung dengan melalui media perantara. Sumber data sekunder pada 

umumnya sebagai penunjang sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber 

data sekunder diperoleh melalui jurnal yang relevan dan dokumentasi kegiatan 

terkait pembelajaran yang memanfaatkan media boneka dalam kegiatan apersepsi 

dan keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi disebut juga pengamatan, dalam penelitian ini yaitu mengamati 

tentang pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. Observasi 

ini dilakukan pada saat observasi awal dan observasi saat penelitian. Observasi 

awal digunakan untuk mengetahui penggunaan media boneka di dalam kelas dan 

respon siswa terhadap penggunaan media boneka selama kegiatan belajar 

mengajar berlagsung. Observasi saat penelitian digunakan untuk mengumpulkan 

data antara lain: (1) bentuk pemanfaatan media boneka, (2) fungsi didaktik 

pemanfaatan media boneka, (3) makna literasi dari pemanfaatan media boneka. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan melalui percakapan. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu pewawancara menggunakan 

pedoman wawancara berupa garis besar terkait masalah yang ditanyakan. 

Wawancara ini dilakukan pada saat wawancara awal dan wawancara saat 

penelitian. Wawancara awal dilakukan dengan kepala sekolah dan guru kelas 1C, 

sedangkan wawancara saat penelitian dilakukan dengan guru kelas 1C. 

Wawancara awal dengan kepala sekolah digunakan untuk mengetahui 

kondisi siswa kelas 1 dan media yang tepat untuk siswa kelas 1, sedangkan 

wawancara dengan guru kelas 1C digunakan untuk mengetahui kondisi siswa 
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kelas 1C selama kegiatan pembelajaran, kegiatan apersepsi yang biasa dilakukan, 

dan alasan pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan pengeloaan 

kelas. Wawancara saat penelitian dengan guru kelas 1C digunakan untuk 

menjawab data tentang bentuk pemanfaatan media boneka, fungsi didaktik 

pemanfaatan media boneka, dan makna literasi dari pemanfaatan media boneka. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan bentuk pemanfaatan media boneka dan fungsi didaktik 

pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. Data-data 

tersebut berupa foto, video, dokumen, dan rekaman suara pada saat penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman 

ketika melakukan observasi tentang pemanfaatan media boneka dalam kegiatan 

apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas. Pedoman observasi yang dibuat 

terdiri dari pedoman observasi awal dan pedoman observasi saat penelitian. Kedua 

pedoman observasi ini memerlukan kisi-kisi instrument tersendiri agar observasi 

yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah.   

 Kisi-kisi pedoman observasi awal untuk guru kelas 1C di SDN 

Ketawanggede Malang meliputi penggunaan media boneka di dalam kelas dan 
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respon siswa ketika guru menggunakan media boneka selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Kisi-kisi pedoman observasi awal akan disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi Awal kepada Guru Kelas IC 

No. Aspek Indikator 

1. Penggunaan media 

boneka di dalam kelas 

a. Penggunaan media boneka dalam kegiatan 

apersepsi 

b. Penggunaan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

2. Respon siswa terhadap 

penggunaan media 

boneka selama kegiatan 

belajar mengajar 

berlangsung.  

a. Lingkungan kelas selama pembelajaran 

b. Kesiapan siswa untuk menerima 

pembelajaran 

(Olahan Peneliti, 2018) 

 Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada guru kelas 1C di SDN 

Ketawanggede Malang. Aspek yang diamati adalah bentuk pemanfaatan media 

boneka, fungsi didaktik pemanfaatan media boneka, dan makna literasi dari 

pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas. Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian akan disajikan 

sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi saat Penelitian kepada Guru Kelas 

1C 

 
No. Aspek Indikator 

1. Bentuk 

pemanfaatan 

media boneka 

a. Adanya bentuk pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

b. Adanya bentuk pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

2. Fungsi 

didaktik 

pemanfaatan 

media boneka 

a. Terdapat fungsi didaktik pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

1) Asas motivasi pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

2) Asas aktivitas pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

3) Asas individualitas pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

4) Asas peragaan pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

5) Asas apersepsi pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

6) Asas kerjasama pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

7) Asas pengulangan pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

8) Asas evaluasi pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

9) Asas lingkungan pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

b. Terdapat fungsi didaktik pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

1) Asas motivasi pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

2) Asas aktivitas pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

3) Asas individualitas pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

4) Asas peragaan pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

5) Asas apersepsi pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

6) Asas kerjasama pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

7) Asas pengulangan pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

8) Asas evaluasi pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

9) Asas lingkungan pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

3. Makna literasi 

dari 

pemanfaatan 

media boneka 

 

a. Terdapat makna literasi pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

1) Kemampuan berkomunikasi dalam lingkungannya 

2) Berpikir kritis 

b. Terdapat makna literasi pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

1) Kemampuan berkomunikasi dalam lingkungannya 

2) Berpikir kritis 

(Olahan Peneliti, 2018) 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman 

ketika melakukan wawancara dengan guru kelas 1C untuk mengkaji tentang 

pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang sehingga 

pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sesuai dengan rumusan masalah. 

Pedoman wawancara yang digunakan terdiri dari pedoman wawancara awal dan 

pedoman wawancara saat penelitian. Wawancara awal dilakukan dengan kepala 

sekolah dan guru kelas IC, sedangkan wawancara saat penelitian dilakukan 

dengan guru kelas 1C. Pedoman wawancara awal dan pedoman wawancara saat 

penelitian ini memerlukan kisi-kisi instrument tersendiri agar wawancara yang 

dilakukan sesuai dengan rumusan masalah.  

Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan kepala sekolah berisi tentang 

pertanyaan yang umum tentang kondisi siswa kelas 1 dan media yang tepat untuk 

siswa kelas 1. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan indikator pertanyaan. 

Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan kepala sekolah akan disajikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Awal dengan Kepala Sekolah 

No. Indikator Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1. Kondisi siswa kelas 1 1, 2 

2. Media yang tepat untuk siswa kelas 1 3 

(Olahan Peneliti, 2018) 

 Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan guru kelas IC di SDN 

Ketawanggede Malang berkaitan dengan kondisi siswa kelas IC selama kegiatan 

pembelajaran, kegiatan apersepsi yang biasa dilakukan, dan pemanfaatan media 
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boneka dalam kegiatan apersepsi dan pengelolaan kelas. Kisi-kisi pedoman 

wawancara awal dengan guru kelas IC akan disajikan sebagai berikut: 

  

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Awal dengan Guru Kelas IC 

No. Indikator Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1. Kondisi siswa kelas 1C selama kegiatan pembelajaran 1, 2, 3, 4 

2. Kegiatan apersepsi yang biasa dilakukan 5, 6 

3. Pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

pengelolaan kelas 

7, 8, 9 

(Olahan Peneliti, 2018) 

Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan guru kelas IC di 

SDN Ketawanggede Malang, pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kisi-kisi pedoman wawancara saat 

penelitian dengan guru kelas IC akan disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.5  Kisi-kisi Pedoman Wawancara saat Penelitian dengan Guru Kelas  

IC 

 

No. Aspek 
 

Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 

1. Bentuk pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan 

apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas  

1) Bentuk pemanfaatan media boneka 

dalam kegiatan apersepsi 

2) Bentuk pemanfaatan media boneka 

dalam keterampilan pengelolaan kelas 

1,2 

 

3,4,5 

2. Fungsi didaktik 

pemanfaatan media boneka 

a. Fungsi didaktik 

pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan 

apersepsi 

 

 

1) Asas motivasi pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

2) Asas aktivitas pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

3) Asas individualitas pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

4) Asas peragaan pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

5) Asas apersepsi pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

6) Asas kerjasama pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

7) Asas pengulangan pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

8) Asas evaluasi pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

9) Asas lingkungan pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan apersepsi 

 

 

 

6,7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 b. Fungsi didaktik 

pemanfaatan media 

boneka dalam 

keterampilan 

pengelolaan kelas 

1) Asas motivasi pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

2) Asas aktivitas pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

3) Asas individualitas pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

4) Asas peragaan pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

5) Asas apersepsi pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

6) Asas kerjasama pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

7) Asas pengulangan pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

8) Asas evaluasi pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

9) Asas lingkungan pemanfaatan media 

boneka dalam keterampilan pengelolaan 

kelas 

 

16,17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24,25 

 

26 
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3. Makna literasi dari 

pemanfaatan media boneka 

a. Makna literasi dari 

pemanfaatan media 

boneka dalam kegiatan 

apersepsi 

 

 

1) Kemampuan berkomunikasi dalam 

lingkungannya 

2) Berpikir kritis 

 

 

 

27 

 

28,29 

 b. Makna literasi dari 

pemanfaatan media 

boneka dalam 

keterampilan 

pengelolaan kelas 

1) Kemampuan berkomunikasi dalam 

lingkungannya 

2) Berpikir kritis 

30 

 

31 

(Olahan Peneliti, 2018) 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan 

media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas pada 

siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. Pedoman dokumentasi yang 

digunakan terdiri dari pedoman dokumentasi saat penelitian. 

 Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian di SDN Ketawanggede 

Malang, alat dokumentasi yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

didokumentasikan. Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian akan disajikan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian 

No. Kegiatan yang didokumentasikan Alat dokumentasi 

1. Bentuk pemanfaatan media boneka dalam kegiatan 

apersepsi 

Kamera 

2. Bentuk pemanfaatan media boneka dalam keterampilan 

pengelolaan kelas 

Kamera 

3. Media boneka yang digunakan  Kamera 

4. Fungsi didaktik pemanfaatan media boneka dalam 

kegiatan apersepsi 

Kamera untuk mengambil 

video 

5. Fungsi didaktik pemanfaatan media boneka dalam 

keterampilan pengelolaan kelas 

Kamera untuk mengambil 

video 

(Olahan Peneliti, 2018) 
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari empat tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

1. Tahap Persiapan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan yaitu dengan melakukan 

observasi awal terlebih dahulu serta menyiapkan berbagai kajian teori yang sesuai 

dengan pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas. Persiapan selanjutnya yaitu menentukan subjek penelitian yang 

terkait dengan judul penelitian dan mengurus surat perijinan yang akan dilakukan 

untuk melakukan penelitian. 

2. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun instrumen untuk 

melakukan proses analisis pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi 

dan keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. Penyusunan instrumen ini bertujuan untuk membuat pedoman observasi 

dan pedoman wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti sehingga 

nantinya dapat mempermudah dalam membuat laporan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dibuat. Menyiapkan perlengkapan untuk penelitian, 

seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat untuk dokumentasi 

terlebih dahulu. Tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

pengamatan terkait pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 
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Malang, sesuai dengan pedoman observasi yang telah dibuat, kemudian 

melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru kelas 1C yang 

memanfaatkan media boneka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat 

pelaksanaan penelitian tidak keluar dari konteks penelitian. 

Tahap ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemanfaatan media boneka, 

fungsi didaktik pemanfaatan media boneka, dan makna literasi dari pemanfaatan 

media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas pada 

siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. Dokumentasi juga dilakukan pada 

tahap persiapan, yaitu dengan mendokumentasikan hal-hal yang diteliti. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap yang telah dilakukan 

sebelumnya akan diperoleh suatu data, data yang diperoleh tersebut dilakukan uji 

atau dianalisis kembali dengan menggunakan triangulasi. Setelah itu ditarik 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian, 

sehingga dapat menghasilkan laporan penelitian. Laporan penelitian yang dibuat 

disesuaikan dengan aturan-aturan penulisan. 

 

H. Analisis Data 

Sesuai dengan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif 

yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap 

pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas. 
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Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Miles and  

Huberman (Sugiyono, 2015:247) 

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh 

sumber data. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam 

bentuk deskripsi hasil pengamatan, transkip wawancara dan deskripsi 

dokumentasi. Pengumpulan data disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah 

dibuat. 

 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang telah diperoleh dari 

lapangan. Data dari wawancara semua informan kemudian dikelompokkan sesuai 

dengan pertanyaan wawancara. Setelah itu disimpulkan garis besar hasil 

wawancara lalu dikelompokkan dengan hasil observasi dan studi dokumentasi 

yang berkaitan. Kemudian data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dipilih hal-hal yang pokok dan sama lalu dirangkum berdasarkan 

pertanyaan penelitian. 
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Pada penelitian ini data tentang pemanfaatan media boneka dalam kegiatan 

apersepsi dan keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C dilakukan 

reduksi data sehingga diperoleh hasil data sesuai dengan kondisi yang ada di 

lapangan. Reduksi data yang telah dilakukan kemudian dilakukan pengkodean 

data agar mempermudah dalam pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, maupun dokumenasi. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan 

rumusan masalah, antara lain: 

a. Bentuk pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. 

b. Fungsi didaktik pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. 

c. Makna literasi dari pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Data yang telah direduksi, kemudian data tersebut disajikan dalam pola-

pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut dapat 

memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Data yang telah 

dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian selanjutnya dipaparkan dalam 

bentuk teks naratif sesuai rumusan masalah penelitian.  

a. Bentuk pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. 
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b. Fungsi didaktik pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. 

c. Makna literasi dari pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Data yang dipaparkan 

dalam bentuk teks naratif dalam display data kemudian disajikan dalam hasil 

penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-bukti yang kuat dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori. Hasil akhir berupa kesimpulan serta saran 

terhadap pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan keterampilan 

pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede Malang. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

salah satu pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan triangulasi. Teknik ini digunakan untuk mendukung kebenaran penelitian 

yang telah dilakukan. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik.  

Triangulasi teknik merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

menggunakan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2015:274). Teknik yang digunakan 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh melalui 
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observasi tentang pemanfaatan media boneka dalam kegiatan apersepsi dan 

keterampilan pengelolaan kelas pada siswa kelas 1C di SDN Ketawanggede 

Malang akan diperiksa kembali melalui dokumentasi dan wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas IC. Apabila data yang diperoleh ketika observasi 

berbeda dengan data yang diperoleh melalui wawancara, maka harus dilakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data atau guru kelas IC agar diperoleh data 

yang benar. 

 


