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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang ada saat ini. Di dalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan 

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Senada dengan pernyataan Maleong 

(2005:4) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

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

dan perilaku yang diamati.  Di sini peneliti mendeskripsikan tentang pengelolaan 

kelas yang dilakukan guru kelas IV dalam proses pembelajaran tematik, 

pengelolaan yang dilakukan guru meliputi prinsip-prinsip dan pengaturan ruang 

kelas. 

Adapun penelitian ini jenis penelitian deskriptif yaitu di mana hasil 

ataupun data yang diperoleh akan dijabarkan dalam bentuk teks deskriptif (berupa 

kata-kata) yang dibuktikan melalui sekumpulan informasi (data selama penelitian) 

yang diperoleh selama penelitian. Menurut Nawawi dan Martini (1994:73) 

mendefinisikan bahwa metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu 

keadaan objektif tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk 

memperoleh data berupa informasi-informasi yang dicatat dan direkam, serta 

dianalisis untuk digunakan mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip pengelolaan 

kelas dan pengaturan ruang kelas.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini dilakukan dengan hadir secara langsung ke tempat penelitian 

yang berada di SDN Tlekung 2 Batu. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data, 

pewawancara, pelapor hasil penelitian yaitu peneliti bertugas sebagai pengamat 

langsung di lapangan terhadap pengelolaan kelas yang diteliti. Peneliti akan 

mengamati prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan pengaturan ruang kelas. 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengumpulkan data terkait dengan 

pengelolaan kelas.  

 

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tlekung 2 Batu, yang beralamatkan di 

Jalan Raya Tlekung No.15, Kec. Junrejo Kota Batu. Adapun yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu SDN Tlekung 2 Batu 

merupakan salah satu sekolah sasaran yang ditunjuk pemerintah Kota Batu 

sebagai SD yang menerapkan kurikulum 2013. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan April-Mei di semester genap tahun 2017/2018. Subjek pada penelitian ini 

adalah guru kelas IV di SDN Tlekung 2 Batu. Pemilihan subjek penelitian pada 

sekolah ini berdasarkan pertimbangan bahwa di SDN Tlekung 2 Batu, khususnya 

kelas IV belum pernah dilakukan penelitian terkait dengan pengelolaan kelas 

dalam proses pembelajaran tematik. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan kelas dalam proses 

pembelajaran tematik pada kelas IV di SDN Tlekung 2 Batu.  
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D. Sumber Data 

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif 

yang terkait dari mana data itu diperoleh. Pada sumber data tersebut, yang 

dilakukan peneliti adalah wawancara dengan narasumber. Data di sini merupakan 

informasi atau keterangan berupa fakta berkaitan dengan pengelolaan kelas dalam 

proses pembelajaran tematik pada kelas IV di SDN Tlekung 2 Batu. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya yaitu melalui observasi dan wawancara dengan 

informan lapangan yang berhubungan. Adapun sumber data primer pada 

penelitian ini adalah 

a. Guru Kelas IV SDN Tlekung 2 Batu 

Pada penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah guru kelas 

IV. Guru kelas IV  adalah sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran 

tematik. Sumber data yang diperoleh dari guru kelas adalah prinsip-prinsip 

pengelolaan kelas dan pengaturan ruang kelas.  

b. Peserta didik Kelas IV SDN Tlekung 02 

Sumber data peserta didik dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas IV SDN Tlekung 2 Batu sebanyak 36 peserta didik. Hasil tersebut dapat 

diperoleh melalui pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik di 

kelas.  
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi tambahan untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah dokumentasi 

yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu foto-foto seputar proses pembelajaran 

tematik, data tentang wawancara guru kelas mengenai pengelolaan kelas serta 

rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pengelolaan kelas.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Observasi atau pengamatan 

Pengumpulan data dapat diperoleh dengan suatu kegiatan pengamatan 

(pengambilan data) dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Dalam penelitian ini observer tidak ikut serta secara 

langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Obeservasi dalam 

penelitian ini akan dilakukan pada guru kelas saat melakukan aktivitas di kelas 

bersama siswa kelas IV SDN Tlekung 2 Batu pada proses pembelajaran. 

Observasi (pengamatan) yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk memperoleh 

data yang lebih mendalam tentang pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran 

tematik kelas IV SDN Tlekung 2 Batu.  

2. Wawancara  

Wawancara ini terkait dengan berbagai topik yang menjadi pembahasan 

yang berfokus pada prinsip pengelolaan kelas dan pengaturan ruang kelas dalam 

proses pembelajaran tematik kelas IV SDN Tlekung 2 Batu. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan berdialog secara langsung kepada subjek 
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penelitian yaitu guru kelas IV SDN Tlekung 2 Batu yang dianggap menguasai 

tentang fokus penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai pengelolaan kelas yang telah dilakukan guru selama 

pembelajaran tematik di kelas IV SDN Tlekung 2 Batu. Melalui wawancara ini, 

diharapkan data yang terkumpul sudah memenuhi topik permasalahan yang 

dibahas.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dukumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik. Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran 

tematik yang terdiri dari data akademik dan struktur kelas. Data tersebut sebagai 

bukti untuk menggambarkan pengelolaan kelas yang dilakukan guru kelas dalam 

proses pembelajaran tematik saat penelitian berlangsung. Dokumentasi ini 

dipergunakan untuk melengkapi data suatu informasi yang dikumpulkan dari 

observasi dan wawancara.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data, oleh karena itu harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang akurat. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Terdapat beberapa instrumen penelitian seperti di bawah ini yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data proses pengelolaan kelas. Lembar ini digunakan untuk 

mengetahui pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran tematik kelas IV SDN 

Tlekung 2 Batu. 

Tabel 3.1 Lembar Observasi 

No. Aspek yang diamati Pernyataan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Guru tidak segan untuk menyapa peserta 

didik terlebih dahulu 

 

   

2. Guru membiasakan diri untuk berjabat 

tangan dengan peserta didik 

   

3. Guru membuka komunikasi dengan 

peserta didik 

   

4. Guru tidak membedakan peserta didik 

satu dengan yang lain 

   

5. Guru melakukan evaluasi sederhana 

kepada peserta didik 

   

6. Guru mengaitkan materi pelajaran 

dengan berbagai fakta di lapangan 

   

7. Guru mengajarkan keterampilan hidup 

dalam kegiatan belajar kepada peserta 

didik 

   

8. Guru menggunakan variasi intonasi suara 

dalam proses pembelajaran 

   

9. Guru menggunakan variasi gerak 

anggota tubuh dalam proses 

pembelajaran 

   

10. Guru menggunakan variasi posisi guru 

dalam mengajar di kelas 

   

11. Guru menggunakan variasi media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

   

12. Guru menggunakan metode 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

   

13. Guru menggunakan penekanan hal-hal 

yang positif dalam proses pembelajaran 

   

14. Guru menggunakan penanaman disiplin 

diri dalam proses pembelajaran 

   

15. Guru menggunakan formasi tempat 

duduk tradisional dalam proses 

pembelajaran 

   

16. Guru menggunakan formasi tempat 

duduk kelompok dalam proses 

pembelajaran 

   

17. Guru menggunakan formasi tempat 

duduk bentuk U dalam proses 

pembelajaran  
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2. Pedoman Wawancara 

Lembar wawancara ini digunakan untuk menggali lebih jauh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun wawancara ini dilakukan dengan guru 

kelas IV SDN Tlekung 2 Batu. Selama proses wawancara peneliti menggunakan 

alat perekam suara sebagai alat bantu agar tidak terdapat informasi yang 

terlewatkan dari narasumber. Melalui penggunaan alat bantu tersebut akan 

menjaga konsentrasi peneliti pada perihal yang ditanyakan.  

Tabel 3.2 Lembar Pedoman Wawancara 

No. Petanyaan Jawaban 

1. 

Bagaiman cara bapak menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan peserta 

didik? 
 

2. 

Apakah bapak mengalami tantangan dalam 

melaksanakan pengelolaan kelas dalam 

proses pembelajaran? 
 

3. 

Apa saja upaya untuk menghadapi kendala 

tersebut?  

4. 

Bagaimana cara bapak menghadapi kendala 

tersebut?  

5. 

Apakah bapak selalu menggunakan media 

dalam proses pembelajaran tematik?  

6. 

Apakah bapak selalu menggunakan gerakan 

tubuh dalam melakukan ceramah pada 

pembelajaran tematik? 
 

7. 

Bagaimana cara bapak untuk menunjukkan 

hal-hal positif ketika proses pembelajaran 

tematik? 
 

8. 

Bagaimana cara bapak menanamkan sikap 

disiplin diri kepada peserta didik dalam 

proses pembelajaran 
 

9. 

Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan 

kelas menurut bapak dalam proses 

pembelajaran tematik? 
 

10. 

Apa bapak selalu menggunakan pengaturan 

kelas dalam bentuk formasi tempat duduk 

berkolompok? 
 

11. 

Apa bapak selalu menggunakan pengaturan 

kelas dalam bentuk formasi tempat duduk 

tradisional? 
 

12. 

Apa bapak selalu menggunakan pengaturan 

kelas dalam bentuk formasi tempat duduk 

U? 
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3. Dokumentasi 

Penelitian mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

observasi dan juga wawancara yang dilakukan sebelumnya. Jadi, dokumentasi 

dilakukan sebagai suatu langkah untuk mengetahui kevalidan  data yang didapat 

berdasarkan teknik sebelumnya. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu data 

akademik dan struktur kelas yang menggambarkan kegiatan-kegiatan manajemen 

kelas yang dilakukan guru kelas pada pembelajaran tematik saat penelitian 

berlagsung.  

Tabel 3.3 Lembar Dokumentasi 

No Aspek Deskripsi Keterangan Penjelasan 

Ada Tidak 

1. Prinsip-

prinsip 

pengelolaan 

kelas 

Foto guru kelas 

dalam  kegiatan 

pembelajaran 

tematik 

menggunakan 

pinsip-prinsip 

pengelolaan kelas  

di kelas IV SDN 

Tlekung 2 Batu. 

   

Video pembelajaran 

tematik di kelas IV 

SDN Tlekung 2 

Batu. 

   

Tape Recorder 

wawancara dengan 

guru kelas IV SDN 

Tlekung 2 Batu 

 

   

2. Pengaturan 

ruang kelas 

Foto guru kelas 

dalam  kegiatan 

pembelajaran 

tematik dengan 

pengaturan ruang 

kelas di kelas IV 

SDN Tlekung 2 

Batu. 

   

Tape Recorder 

wawancara dengan 

guru kelas IV SDN 

Tlekung 2 Batu 

   

Tape Recorder 

wawancara dengan 

siswa kelas IV SDN 

Tlekung 2 Batu 
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G. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 

Adapun dalam prosedur penelitian terdapat beberapa 3 tahapan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Awal 

a. Membuat perencanaan penelitian 

Peneliti menyusun rencana yang akan digunakan untuk penelitian misalkan 

peneliti mencari keunikan yang berkaitan dengan pendidikan hasil dari temuan-

temuan tersebut akan digunakan sebagai judul penelitian peneliti menyusun 

dan membuat judul penelitian. 

b. Menentukan lokasi penelitian 

Peneliti menentukan sekolah mana yang hendak akan dipilih dan akan 

digunakan ketika penelitian, yakni peneliti menyesuaikan judul penelitian 

dengan sekolah tersebut apakah penelitian dapat dilakukan di Sekolah Dasar 

tersebut. 

c. Meminta izin pada sekolah  

Peneliti meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian di 

sekolah dasar tersebut, dengan menyerahkan bukti berupa surat izin penelitian 

dari kampus. 

d. Mengurus surat penelitian 

Peneliti membuat surat izin yang digunakan sebagai permohonan izin kepada 

sekolah untuk melakukan penelitian. Peneliti mengurus surat tersebut di 

kampus dengan  melalui jurusan dan fakultas. 
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e. Studi pendahuluan berupa observasi dan wawancara awal 

Peneliti melakukan observasi serta wawancara sebagai langkah awal penelitian 

guna menemukan suatu permasalahan yang bisa digunakan sebagai rumusan 

masalah. 

f. Menyusun proposal 

Peneliti menyusun proposal setelah mendapatkan informasi dari observasi 

awal. Proposal disini tentang bab 1 sampai bab 3 yang berisi rancangan yang 

akan digunakan ketika penelitian serta sesuatu yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

g. Menyiapkan instrumen penelitian 

Peneliti menyusun dan membuat instrumen penelitian yang sesuai dengan 

rumusan masalah, di mana instrumen penelitian tersebut merupakan rancangan 

peneliti yang akan dilakukan ketika penelitian. 

h. Menyiapkan alat yang digunakan untuk dokumentasi 

Peneliti mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan selama proses penelitian 

dapat berupa kamera, handphone, alat perekam suara dan lain-lain. 

i. Menentukan waktu penelitian 

Peneliti menentukan waktu kapan akan melakukan penelitian, melakukan 

koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan, kapan dapat mulai melakukan 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Melaksanakan observasi langsung yakni peneliti terjun langsung ke sekolah 

untuk mengumpulkan data-data. Peneliti mengumpulkan data tersebut dari 
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pengamatan terhadap seluruh siswa kelas IV ketika pembelajaran tematik 

berlangsung, maka peneliti harus benar-benar terlibat dalam kegiatan. 

b. Melaksanakan wawancara yakni peneliti melakukan wawancara dengan guru 

kelas IV dan siswa kelas IV tentang bagaimana pengelolaan kelas yang efektif, 

bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran, 

pengaturan tempat duduk yang bagaimana dalam proses pembelajaran, serta 

bagaimana perasaan siswa terhadap pembelajaran tematik. 

c. Melaksanakan dokumentasi, yakni peneliti mendokumentasikan proses 

pembelajaran tematik di kelas IV serta wawancara bersama guru kelas IV dan 

siswa kelas IV. 

3. Tahap Akhir 

Dimana pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menghimpun data-data 

yang diperoleh selama penelitian yaitu berupa hasil observasi, wawancara, serta 

pendokumentasian proses pembelajaran tematik berlangsung seperti video yang 

sudah direkam dan foto. Peneliti menyusun laporan setelah menghimpun dan 

mengolah data yang telah diperoleh yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif, 

kemudian melakukan analisis dan uji kevalidan serta penarikan kesimpulan. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mencatat hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi serta data lainnya dalam rangka meningkatkan 

pemahaman peneliti dalam menyajikan berbagai penemuan tersebut. Pemahaman 

tersebut perlu dilanjutkan dengan cara pencarian makna. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran 
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secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya dengan cara membuat 

gambaran yang sistematis dan faktual. 

 Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu penggambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan faktual. Jenis 

analisis data model interaktif Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:337) 

terdiri atas tiga tahapan antara lain sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data 

dilakukan apabila data yang diperoleh terlalu banyak dan rumit sehingga dapat 

membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Pada proses reduksi data peneliti mengumpulkan 

semua data tentang pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran tematik pada 

kelas IV di SDN Tlekung 2 Batu juga prinsip dan pengaturan ruang kelas. Peneliti 

mengelompokkan jenis data-data yang ditemukan selama proses penelitian 

berlangsung dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan.  

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi yaitu menyajikan data. 

Menyajikan data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun secara sistematis. 

Hal tersebut agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian 
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data ini dapat dilakukan dalam bentuk pengkodean data. Pengkodean data dalam 

penelitian ini dibuat berdasarkan latar penelitian, teknik pengumpulan data, 

sumber data, fokus penelitian, waktu kegiatan dan nomor halaman. Pengkodean 

yang digunakan peneliti sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pengkodean Data 

No. Aspek Pengkodean Kode 

1. Latar Penelitian 

a. SDN Tlekung 2 Batu 

 

I 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Wawancara  

c. Dokumentasi 

 

Ob 

Ww 

Dok 

3. Sumber Data 

a. Guru Kelas IV 

b. Siswa Kelas IV 

 

GK 

SK 

4. Fokus Penelitian 

a. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas 

b. Pengaturan ruang kelas 

 

PPL 

PRK 

5. Waktu Kegiatan : tanggal-bulan-tahun  

6. Nomor Halaman  

 

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang pengelolaan kelas 

dalam proses pembelajaran tematik pada kelas IV di SDN Tlekung 2 Batu sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara pada guru kelas IV yang telah melalui 

tahap direduksi data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah itu 

peneliti menyajikan prinsip dan pengaturan ruang kelas dalam pelaksanaan 

pengelolaan dalam proses pembelajaran tematik kelas IV SDN Tlekung 2 Batu 

sesuai dengan hasil wawancara yang telah melalui tahap reduksi data yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum ada 

sebelumnya. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang 

tadinya belum jelas menjadi jelas.  
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Gambar 3.1 Komponen Analisis Data  

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sunber yang sama. Peneliti 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan dua macam triangulasi sebagai berikut. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Peneliti mengecek kreadibilitas data tentang 

pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran dengan pengumpulan data dan 

pengujian data yang diperoleh dari guru kelas IV dan siswa kelas IV.  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. dilakukan dengan 

membandingkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari 

sumber data yang sama yaitu guru kelas IV dan siswa kelas IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Triangulasi Teknik  
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