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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mempelajari, 

menginterpretasikan atau menerangkan suatu kasus dalam masyarakat secara 

natural, apa adanya, dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar, serta dapat 

menggambarkan fenomena yang diperoleh dan menganalisisnya dalam bentuk 

deskripsi kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan.  

 

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di SMPN 03 Batu. Sekolah ini terletak di Jl. Raya Ir. 

Soekarno No. 8, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dan penelitian ini 

dilaksanakan pada pembelajaran semester ganjil hingga peneliti mampu 

memperoleh data sesuai dengan kajian penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih 

dengan pertimbangan bahwa pertama, dalam proses belajar mengajar guru telah 

menggunakan media yang berperan sebagai bahan ajar berbasis lingkungan. Hal 

tersebut sehingga membuat peneliti ingin mengetahui kualitas media yang 

digunakan, karena keberhasilan belajar terletak pada ketepatan media. Kedua, 

tersedianya subjek informasi, yakni guru kelas VII sehingga dapat memberikan  dan 

memenuhi informasi atau data-data yang dibutuhkan peneliti. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan SMPN 03 Batu sebagai lokasi 

penelitian. 
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3.3  Data dan Sumber Data  

 Data dalam penelitian ini yakni jenis-jenis media yang digunakan dalam 

pembelajaran, kualitas media dari segi isi, intruksional, teknis, dan media  yang 

berpotensi digunakan namun belum dilibatkan dalam pembelajaran yang berperan 

sebagai bahan ajar berbasis lingkungan dalam pembelajaran materi klasifikasi 

makhluk hidup di kelas VII SMPN 03 Batu. 

 Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini yakni Guru, RPP, dan 

proses pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Guru yang dimaksud yakni 

guru IPA kelas VII A, penentuan sumber informasi tersebut secara purposive yang 

dilandasi dengan tujuan dan pertimbangan terlebih dahulu (Yusuf, 2014). Sifat data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.  

3.3.1 Data Primer  

Data dalam penelitian ini yakni: 

a) Data jenis media dan kualitas media yang berperan sebagai bahan ajar berbasis 

lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran, diperoleh melalui teknik 

wawancara langsung dengan guru IPA kelas VII A SMPN 03 Batu.  

b) Data hasil observasi langsung kegiatan pembelajaran IPA materi klasifikasi 

makhluk hidup yang melibatkan media yang berperan sebagai bahan ajar 

berbasis lingkungan.  

c) Data media yang berpotensi digunakan namun belum dilibatkan dalam 

pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup yang diperoleh melalui teknik 

observasi langsung lingkungan sekolah.  
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3.3.2  Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data 

dokumen berupa RPP yang terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi 

mengenai jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran, kualitas media 

dari segi isi, intruksional, teknis dan media  yang berpotensi digunakan namun 

belum dilibatkan dalam pembelajaran yang berperan sebagai bahan ajar berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup di kelas VII 

SMPN 03 Batu berupa: 

a. Wawancara 

Wawancara terstruktur yang dilakukan kepada guru IPA kelas VII A SMPN 

03 Batu berupa mengenai jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran 

materi klasifikasi makhluk hidup, kualitas media yang meliputi daya tarik, manfaat 

yang diperoleh, dan kemudahan menggunakan media yang berperan sebagai bahan 

ajar berbasis lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran klasifikasi makhluk 

hidup.   

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung. Observasi 

langsung dengan cara mengamati proses pembelajaran di kelas VII SMPN 03 Batu 

pada materi klasifikasi makhluk hidup yang melibatkan media sebagai bahan ajar 

berbasis lingkungan yang meliputi kualitas kewajaran dalam menggunakan media, 

manfaat yang diperoleh setelah menggunakan media, penggunaan media sesuai 
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dengan situasi dan keadaan peserta didik, penggunaan media dapat memberi 

kesempatan belajar bagi peserta didik, penggunaan media dapat memotivasi peserta 

didik, penggunaan media yang fleksibel, kemudahan dalam menggunakan media, 

dan mengamati media-media di lingkungan sekolah yang berpotensi digunakan. 

c. Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan peneliti bertujuan untuk memperkuat data 

penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa RPP, foto proses 

pembelajaran, foto media yang digunakan guru saat pembelajaran, dan foto media 

yang berperan sebagai bahan ajar berbasis lingkungan yang berpotensi digunakan 

pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas VII SMPN 03 Batu. RPP klasifikasi 

makhluk hidup tersebut akan ditelaa untuk mendapatkan informasi mengenai 

ketepatan penggunaan media, kewajaran penggunaan media, media mampu 

memberi kesempatan belajar bagi peserta didik, kemudahan menggunakan media, 

dan jenis media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, maka 

instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan 

pedoman dokumentasi sebagai alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data mengenai jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran, kualitas 

media dari segi isi, intruksional, teknis dan media  yang berpotensi digunakan 

namun belum dilibatkan dalam pembelajaran yang berperan sebagai bahan ajar 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 

VII SMPN 03 Batu.  
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Tabel 3.1 Pedoman wawancara 

No Aspek Indikator Deskriptor 

 

Catatan 

wawancara 

1. 

 

 

Kualitas 

Isi 

Daya 

tarik  

Media yang digunakan dalam pembelajaran 

klasifikasi makhluk hidup merupakan media 

yang telah di inovasi sehingga berbeda dengan 

media sebelumnya. 

 

Manfaat 

yang 

diperoleh 

Pembelajaran lebih menarik dengan 

menggunakan media, yakni dengan media 

peserta didik terangsang dengan penjelasan 

guru sehingga peserta didik aktif bertanya 

maupun menanggapi penjelasan guru. 

 

 

 

2. 

 

Kualitas 

Teknis  

Kemuda

han 

menggun

akan  

Media yang digunakan tersedia dilingkungan 

sekolah. 

 

 

 

 
Tabel 3.2 Lembar observasi  

No Aspek Indikator Deskriptor Catatan 

lapang  

1. Kualitas 

Isi 

Kewajara

n 

 

 

 

 

 

 

Media yang digunakan tidak menimbulkan 

kebingungan bagi peserta didik, yakni apabila guru 

memberikan pertanyaan maupun permasalahan yang 

terkait dengan materi yang dipelajari, peserta didik 

mampu menjawab dan memecahkan permasalahan 

tersebut. 

 

 

Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dalam pembelajaran tidak melebar dari tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

Manfaat 

yang 

diperoleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuai

an 

dengan 

peserta 

didik 

Pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan 

media, yakni dengan media peserta didik terangsang 

dengan penjelasan guru sehingga peserta didik aktif 

bertanya maupun menanggapi penjelasan guru. 

 

 

Pembelajaran menggunakan media dapat 

memperlancar interaksi antara guru dengan peserta 

didik dan sesama peserta didik, yakni peserta didik 

aktif berdiskusi dengan teman, dan mengajukan 

pertanyaan yang masih belum dipahami maupun 

menanggapi penjelasan guru yang kurang sesuai 

dengan pemahaman peserta didik. 

 

 

Materi yang disajikan dengan menggunakan media 

harus sesuai dengan situasi dan keadaan (taraf 

kognitif) peserta didik, yakni  dalam pembelajaran 

guru tidak boleh menggunakan bahasa atau  istilah 

yang membuat peserta didik kebingungan sehingga  

peserta didik bertanya kembali mengenai penjelasan 

yang telah disampaikan. 
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Cara dan kecepatan penyajian materi dengan 

menggunakan media harus  sesuai dengan situasi dan 

keadaan (taraf kognitif) peserta didik, yakni dalam 

penggunaan media guru tidak boleh terlalu cepat 

menerangkan media yang digunakan, sehingga 

membuat peserta didik kembali bertanya ke guru 

ataupun ke teman tentang apa yang telah  

disampaikan. 

 

  

2. Kualitas 

Intruksio

nal 

 

Memberi 

kesempat

an 

belajar 

bagi 

peserta 

didik 

 

 

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan 

peserta didik untuk berlatih mengerjakan soal yang 

diberi guru. 

 

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan 

peserta didik untuk bertanya. 

 

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan 

peserta didik untuk berpendapat. 

 

Kualitas 

motivasi 

 

Pembelajaran menggunakan media membuat peserta 

didik semangat mengikuti pelajaran yakni, peserta 

didik aktif bertanya, aktif diskusi, tidak mengantuk 

saat pembelajaran berlangsung. 

 

Pembelajaran menggunakan media dapat menarik 

perhatian peserta didik, yakni pada saat  peserta didik 

mengikuti pembelajaran dengan kondisi kelas 

kondusif. 

 

Kualitas 

fleksibilit

as 

 

Media yang digunakan praktis dalam berbagai situasi 

dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat 

lain. 

 

3 Kualitas 

Teknis 

Kemuda

han 

menggun

akan  

 

 

Media yang digunakan tersedia dilingkungan 

sekolah. 

 

Penggunaan media tidak merepotkan guru dan 

peserta didik, yakni penggunaan media  dapat 

digunakan secara langsung dari lingkungan tanpa 

melalui proses-proses yang memakan waktu 

pembelajaran. 

 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran tidak 

memakan ruang dan waktu, yakni dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media waktu 

yang digunakan sesuai dengan jam pembelajaran 

yang telah ditentukan, dan ruang yang digunakan 

tidak berupa ruang khusus, misalnya laboratorium. 
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Tabel 3.3 Pedoman dokumentasi (RPP) 

No Aspek Indikator  Deskriptor Hasil 

dokumen 

1 Isi Ketepatan 

penggunaan  

 

Media yang digunakan sesuai dengan 

indikator  dan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

Kewajaran 

 

Media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam 

pembelajaran tidak melebar dari tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

 

2 

 

 

 

 

Kualitas 

Intruksional 

Memberi 

kesempatan 

belajar bagi 

peserta didik  

Media yang digunakan dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk berlatih 

mengerjakan soal. 

 

 

 

 

 

3 Kualitas 

Teknis 

Kemudahan 

menggunakan  

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran 

tidak memakan ruang dan waktu, yakni 

dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media waktu yang 

digunakan sesuai dengan jam 

pembelajaran, dan ruang yang digunakan 

tidak berupa ruang khusus, misalnya 

laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.4 Data jenis media dan media yang berpotensi digunakan dalam pembelajaran. 

            

  

No Data media yang berperan sebagai bahan ajar 

berbasis lingkungan yang digunakan dalam 

pembelajaran klasifikasi makhluk hidup di 

kelas VII SMPN 03 Batu. 

Teknik pengumpulan data 

Dokumen

tasi  

(RPP)  

Wawancara 

(Guru) 

Observasi 

(lingkung

an 

sekolah) 

1 Media yang digunakan guru: 

1)  

2)  

3)  

      

2 

 

Media yang berpotensi digunakan yang 

belum digunakan: 

1) 

2) 

3) 
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Tabel 3.5 Rubrik penilaian kualitas media 

No Aspek-aspek 

yang diamati 

Deskriptor Skala 

penilaia

n 

1   2 3 

1 Kualitas isi: 

 Ketepatan 

penggunaan 

 

Media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

   

 Daya tarik  

 

Media yang digunakan dalam pembelajaran klasifikasi 

makhluk hidup merupakan media yang telah di inovasi 

sehingga berbeda dengan media sebelumnya. 

 

   

 Kewajaran Media yang digunakan tidak menimbulkan kebingungan 

bagi peserta didik, yakni apabila guru memberikan 

pertanyaan maupun permasalahan yang terkait dengan 

materi yang dipelajari peserta didik mampu menjawab dan 

memecahkan permasalahan tersebut. 

 

   

Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam 

pembelajaran tidak melebar dari tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

 

   

 Manfaat 

yang 

diperoleh 

 

Pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan media, 

yakni dengan media peserta didik terangsang dengan 

penjelasan guru sehingga peserta didik aktif bertanya 

maupun menanggapi penjelasan guru. 

 

   

Pembelajaran menggunakan media dapat memperlancar 

interaksi antara guru dengan peserta didik dan sesama 

peserta didik, yakni peserta didik aktif berdiskusi dengan 

teman, dan mengajukan pertanyaan yang masih belum 

dipahami maupun menanggapi penjelasan guru yang 

kurang sesuai dengan pemahaman peserta didik. 

   

 Kesesuaian 

dengan 

situasi dan 

keadaan 

peserta 

didik 

  

Materi yang disajikan dengan menggunakan media harus 

sesuai dengan situasi dan keadaan (taraf kognitif) peserta 

didik, yakni  dalam pembelajaran guru tidak boleh 

menggunakan bahasa atau  istilah yang membuat peserta 

didik kebingungan sehingga  peserta didik bertanya 

kembali mengenai penjelasan yang telah disampaikan. 

 

   

Cara dan kecepatan penyajian materi dengan 

menggunakan media harus  sesuai dengan situasi dan 

keadaan (taraf kognitif) peserta didik, yakni dalam 

penggunaan media guru tidak boleh terlalu cepat 

menerangkan media yang digunakan, sehingga membuat 

peserta didik kembali bertanya ke guru ataupun ke teman 

tentang apa yang telah  disampaikan. 

 

   

2 Kualitas 

Instruksional: 

 Media yang 

digunakan 

mampu 

memberi 

kesempatan 

belajar. 

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan peserta 

didik untuk berlatih mengerjakan soal. 

   

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya. 

   

Media yang digunakan dapat memberi kesempatan peserta 

didik untuk berpendapat. 
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 Kualitas 

motivasi 

Pembelajaran menggunakan media membuat peserta didik 

semangat mengikuti pelajaran yakni, peserta didik aktif 

bertanya, aktif diskusi, tidak mengantuk saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

   

Pembelajaran menggunakan media dapat menarik 

perhatian peserta didik, yakni pada saat  peserta didik 

mengikuti pembelajaran dengan kondisi kelas kondusif. 

 

 

 

  

 Kualitas 

fleksibilitas 

Media yang digunakan praktis dalam berbagai situasi dan 

mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

 

   

3 Kualitas teknis:  

 Kemudahan 

dalam 

menggunaka

n media. 

Media yang digunakan tersedia dilingkungan sekolah. 

 

   

Penggunaan media tidak merepotkan guru dan peserta 

didik, yakni penggunaan media  dapat digunakan secara 

langsung dari lingkungan  tanpa melalui proses-proses 

yang memakan waktu pembelajaran. 

 

   

Penggunaan media dalam pembelajaran tidak memakan 

ruang dan waktu, yakni dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media waktu yang digunakan sesuai dengan 

jam pembelajaran, dan ruang yang digunakan tidak berupa 

ruang khusus, misalnya laboratorium.  

   

Keterangan:  

3= Baik 

2= Cukup Baik  

1= Tidak Baik 
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3.6 Analisis Data 

Teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. 


