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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau gejala terkait dengan 

apa yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan dengan mendeskripsikan, 

melukiskan, dan menggambarkan suatu keadaan mengenai proses pelaksanaan 

pembelajaran tematik pada siswa tunagrahita tingkatan sedang di SDN 

Mojolangu 3 Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan hadir secara langsung ke 

tempat penelitian yaitu di SDN Mojolangu 3 Kota Malang. Peneliti bertindak 

sebagai pengumpul data, sehingga kehadiran peneliti di lapangan adalah 

mutlak. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai observer (pengamat), 

pengumpulan data, dan penganalisa data terhadap kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung. Peneliti mengamati secara langsung beberapa 

kegiatan yang dapat menjawab rumusan masalah dengan menggunakan 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN  Mojolangu 3 Kota Malang yang 

beralamatkan di Jalan Candi panggung  No. 02 TELP. (0341) 464602 

Kecamatan Lowokwaru, Kota  Malang. Penelitian dilakukan di sekolah ini 

karena sekolah tersebut sudah menjadi sekolah karakter sejak tahun 2017 

salah satu sekolah yang menerapkan dari ke tujuh sekolah dari gugus 

Mojolngu , sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut sudah 

menerapkan pelaksanaan pendidikan bela negara dengan baik Penelitian ini 

akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 14 Januari 2019 dengan jangka waktu 

2minggu.  

 

D. Sumber Data 

Data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan 

informan yaitu Kepala Sekolah dan Guru Kelas III SDN Mojolangu 3 Kota 

Malang.  

1. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sekolah meliputi peran sekolah 

terhadap kegiatan tersebut dan dukungan kepala sekolah dari kegitan 

tersebut.  

2. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada Guru kelas meliputi metode 

pembelajaran yang digunakan, kemampuan siswa dalam menerapkan 

kegiatan tersebut, serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan.  

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari dokumentasi 

terkait dengan apa yang diteliti, seperti foto-foto kegiatan saat pembelajaran 
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berlangsung, foto media pembelajaran, serta hasil wawancara. Data yang 

dikumpulkan dan dianalisis adalah proses pelaksanaan implementasi pada 

siswa  sedang dari segi perencanaan dan pelaksanaan di SDN Mojolangu 3 

Kota Malang. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Instrumen 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan 

pembelajaran tematik pada siswa tunagrahita sedang.  

1. Pedoman Observasi 

Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu membuat 

pedoman observasi untuk memudahkan peneliti saat terjun ke lapangan. 

Pedoman observasi digunakan oleh observer saat mengamati proses 

pelaksanaan implementasi berlangsung pada siswa  sedang yang 

dibimbing oleh Guru Klelas. Selain itu, pedoman observasi  juga 

digunakan observer untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan 

Guru dalam kegiatan pembelajaran, serta bagaimana kemampuan siswa  

sedang dalam penerapan kegiatan pembelajaran berlangsung.  

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan terkait dengan 

masalah penelitian. Pedoman wawancara berupa pertanyaan secara garis 

besar terkait tentang permasalahan yang akan ditanyakan karena 

merupakan wawancara tak berstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk 



33 
 

 
 

memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan implementas sedang 

dari segi perencanaan dan pelaksanaan, hambatan dalam pelaksanaan 

penerapan dan upaya dalam mengatasi hambatan yang ada dengan sumber 

data dari Kepala Sekolah dan Guru Kelasdi SDN Mojolangu 3 Kota 

Malang.  

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan setiap 

kegiatan yang dilakukan terkait penelitian. Data dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa foto-foto saat kegiatan pembelajaran tematik 

berlangsung, foto media pembelajaran yang digunakan, RPP dan 

hasilassesmen. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan pada semester ganjil dimana ada 

dua tahap dalam penelitian ini ada pra lapang dan lapang, sebelum 

melakukan penelitian penulis melakukan observasi awal yang bertujuan 

untuk mengetahui keberadaan sekolah melihat kondisi sekolah melakukan 

observasi terhadap peserta didik sebelum mentukan topik yang akan di 

angkat penulis selain itu mengumpulkan data sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang sesuai dengan topikmelakukan observasi awal dengan 

menemui kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan maksud 

penelitian dan meminta penjelasan tentang gambaran umumObservasi 

dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 

Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan 
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yaitu kepala sekolah  guru kelas dan siswa Peneliti melakukan analisis dari data 

yang telah didapatkan dari observasi secara langsung di lapangan, wawancara 

kepada pihak-pihak yang ditentukan diatas, serta dokumentasi dari setiap 

pengamatan yang dilakukan. Peneliti menyederhanakan data yang didapat dengan 

menfokuskan pada tujuan penelitian kemudian membuat kesimpulan tahap 

penulisan laporan merupakan tahap terakhir dimana peneliti menyusun data yang 

telah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan format penulisan laporan yang ada 

pada buku panduan skripsi. Selama penulisan laporan peneliti juga melakukan 

bimbingan dan konsultasi kepada dosen untuk hasil akhir yang baik 

1. Tahap Pra Lapangan 

Hal yang dilakukan peneliti pada tahap pra lapangan adalah menentukan 

topik, judul dan lokasi penelitian, meminta persetujuan dosen, mengurus surat 

perizinan untuk observasi awal, melakukan observasi awal dengan menemui 

kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan maksud penelitian dan 

meminta penjelasan tentang gambaran umum tentang pendidikan bela negara 

yang diterapkan di sekolah dasar sebagai implementasi nilai nilai karakter 

siswa kemudian melakukan studi awal dengan membaca referensi terkait topik 

penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

sumber data beserta kebutuhan lain untuk penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sesuai rumusan 

masalah dan tujuan yang dituliskan. Pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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a. Observasi 

Observasi dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019melakukan analisis dalam implementasi pendidikan karakter 

siswa dalam pembelajaran di SDN Mojolangu 3 Kota Malang ini yaitu 

peneliti akan mengamati aspek Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 

b. Wawancara 

Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

informan yaitu kepala sekolah 1 guru kelas rendah dan 1 guru kelas tinggi 

di SDN Mojolangu 3 Kota Malang terkait dengan dalam implementasi 

pendidikan karakter siswa kelas III memberikan jawaban sesuai 

pertanyaan yang diajukan kepadanya. Peneliti juga akan menggunakan alat 

perekam suara untuk mendapatkan data yang lebih valid dari informan 

atau dengan mencatat. Terlampir 

c. Dokumentasi  

Peneliti melakukan dokumentasi selama proses penelitian dengan 

menggunakan kamera. Dari data yang didapatkan disajikan dalam bentuk 

gambar, tulisan, foto, dan lain-lain di bagian lampiran. 

3. Tahap Analisa Data 

Peneliti melakukan analisis dari data yang telah didapatkan dari observasi 

secara langsung di lapangan, wawancara kepada pihak-pihak yang ditentukan 

diatas, serta dokumentasi dari setiap pengamatan yang dilakukan. Peneliti 

menyederhanakan data yang didapat dengan menfokuskan pada tujuan 

penelitian kemudian membuat kesimpulan. 
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4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir dimana peneliti 

menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan format 

penulisan laporan yang ada pada buku panduan skripsi. Selama penulisan 

laporan peneliti juga melakukan bimbingan dan konsultasi kepada dosen 

untuk hasil akhir yang baik. 

G. Analisis Data 

Menurut  Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012:248) Analisis data 

merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan dan 

mengumpulkan data, memilah milah data menjadi sesuatu yang dapat dikelola 

untuk menentukan apa yang penting dari suatu data. Proses analisis data yang 

terkumpul dari penelitian kualitatif dimulai dari menelaah berbagai hasil sumber 

data yang diperoleh. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2010:314) mengartikan 

analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara,  dan bahan-bahan lain. 

Data Collection (pengumpulan data) merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, aktifitas 

dalam analisis data yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti berada 

dilapangan maka jumlah data akan semakin luas, kompleks dan rumit. 

Menurut Sugiyono (2010:338) mereduksi data berarti merangkum, memilih 
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hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

atau polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipadu oleh tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. 

Oleh karena itu apabila peneliti dalam melakukan penelitian ditemukan segala 

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal maka itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data, setelah semua data yang 

dibutuhkan terkumpul maka peneliti memilih serta mengelompokkan jenis 

data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. 

2. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

mendisplaykan data. Menurut Sugiyono, (2010:341) dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart.  

Dalam penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat 

naratif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah mereduksi data 

dengan mengelompokkan data sesuai yang telah ditentukan berdasarkan rumusan 

masalah penelitian. Melalui display data, maka akan memudahkan peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi dan dapat melanjutkan kerja selanjutnya. 

3. Conclusion Drawing/ ferivying  

Penarikan kesimpulan dalam penelititalitan kualitatif didapat dari 

hasil pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Penarikan kesimpulan 

yang dilakukan peneliti merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah 

diajukan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti bersifat terbuka baik 
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data yang berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk 

menemukan pola atau topik yang releven dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data yang telah direduksi dan diorganisasi dalam bentuk sajian 

data kemudian disimpulkan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam 

penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bermakna.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

merupakan triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan mengecek data yang diperoleh lebih dari satu sumber. Pada penelitian 

ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Guru Kelas dan Siswa  di SDN 

Mojolangu 3 Kota Malang.  

Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang sama. Triangulasi 

teknik ini dilakukan dengan menggunakan hasil wawancara yang kemudian di 

cek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Berdasarkan teknik-teknik 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan terkait dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran bela negara pada siswa Kelas III SDN 

Mojolangu III Kota Malang. 

.  

 


