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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  Metode penelitian akan membahas tentang beberapa poin penting dalam 

pelaksanaan . hal- hal yang akan dijelaskan dalam metodologi penelitian meliputi : (A) 

pendekatan dan jenis penelitian, (B) kehadiran peneliti, (C) lokasi dan waktu penelitian, (D) 

sumber data, (E) instrumen penelitian, (F) tahap- tahap penelitian, (G) analisis data, (H) 

pengecekan keabsahan data. Berikut penjelasan yang terkait dengan metode penelitian. 

1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk meneliti kondisi yang sebenarnya 

dan berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi secara nyata dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata- kata dan bahasa. Pendekatan deskriptif adalah jenis pendekatan yang 

memberikan gambaran ataub uraian atas keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap obyek yang teliti. Penelitian kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi 

substansi penelitian. Artinya penelitian kualitatif menyajikan secara langsung 

hakikatnya hubungan antara peneliti dan informan, objek, dan subyjek penelitian. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendaknya menjadi 

pedoman oleh peneliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis suatu masalah 

tertentu. Karakteristik umu penelitian kualitatif ini lebih menekankan kualitas. 

Penelitian ini menggunakan studi analisis dimana peneliti mencoba untuk menemukan 

 

 



 
 

fenomena atau masalah dengan menganalisis. Penelitian yang dilakuakn oleh peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari kegiatan 

observasi dan wawancara kepada informan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini, peneliti mendiskripsikan pelaksanaan program 

literasi sains, faktor pendukung dalam pelaksanaan program literasi sains, dan faktor 

penghambat terhadap program literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang.   

1.2 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di SDN Pandanwangi 3 Malang dalam penelitian yaitu sebagai 

kunci atas keberhasilan suatu penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengumpulan 

informasi di lapangan dan penyusunan laporan, maka kehadiran peneliti perlu diketahui 

oleh informan. Dalam pelaksanaannya , status dan kehadiran peneliti diakui dan 

diketahuin oleh seluruh pihak informan yang ada di sekolah.  

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 di SDN Pandanwangi 3 

Malang yang berlokasi di Jl. Simpang Tlk. Grajakan, Kelurahan Pandanwangi, 

Kecamtan Blimbing, Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di SDN Pandanwangi 3 

Malang berdasarkan pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan program 

literasi sains.  

1.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Sumber data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu sumber primer berupa wawancara dan sumber data sekunder 

berupa dokumentasi. Adapun sumber data tersebut adalah : 
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1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan 

dari dua metode, yaitu metode wawancara dan metode observasi. Data yang di 

peroleh dengan wawancara kepala sekolah Drs. Mashuri, M. Pd dan observasi di 

SDN Pandanwangi 3 Malang.   

Sumber data primer diperoleh dari informan yang dianggap paling penting dan 

mengetahui secara rinci dan jelas mengenai 27ndic penelitian. Informan tersebut 

adalah kepala sekolah dan guru kelas IV yang berada di SDN Pandanwangi 3 

Malang. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

memalui media perantara, pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data 

primer. Data sekunder dapat memperkuat sumber data primer yang telah diperoleh 

sebelumnya.  

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi observasi, wawancara dengan kepala 

sekolah dan guru kelas, dan dokumentasi yang meliputi foto kegiatan pembelajaran, 

dokumen tertulis dan data yang terkait dengan penelitian. 

1.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini sebagai tolak ukur atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, sehingga proses penelitian dapat 

dituliskan secara rinci dalam instrument-instrumen yang digunakan. Adapun instrument 

yang digunakan dalam penelitian, diantaranya:  
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1. Lembar Wawancara 

Wawancara yang dilakukan ini untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan 

terhadap kepala sekolah, guru kelas IV dan peserta didik kelas IV di SDN 

Pandanwangi 3 Malang. Daftar pertanyaan dengan guru kelas IV berkaitan dengan 

penerapan literasi sains dilakukan oleh peserta didik. Untuk fokus masalah dalam 

pertanyaan wawancara dengan guru kelas terkait dengan pendapat guru tersebut 

tentang literasi sains peserta didik melalui gerakan literasi sekolah di SDN 

Pandanwangi 3 Malang. 

Berikut adalah indikator dalam kegiatan wawancara di SDN Pandanwangi 3 Malang 

No.  Indikator  

1. Apakah SDN Pandanwangi 3 Malang sudah melaksanakan literasi? 

2. Kapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dilaksanakan? 

3. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SDN Pandanwangi 3 

Malang? 

4. Bagaimana respon peserta didik dengan diadakannya Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS)? 

5. Apa saja persiapan sekolah dalam menghadapi Gerakan Literasi Sekolah (GLS)? 

6.  Buku bacaan apa yang cenderung di baca peserta didik pada saat Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) berlangsung? 

7. Bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan literasi sains? 

8.  Apakah peserta didik merespon dengan baik kegiatan literasi sains? 

9. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kegiatan literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang? 

10. Apa solusi yang dilakukan sekolah dalam menghadapi kendala yang ada dalam 

melaksanakan kegiatan literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang? 

11. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan program literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang? 
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12.  Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan program literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang? 

Sumber : Olahan Peneliti  

Tabel 3.1 Indikator Wawancara 
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2. Lembar Observasi 

 Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Pengamatan dan pencatatan 

mengenai kegiatan atau penerapan literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang. 

 Adapun uraian kisi- kisi pedoman observasi pada saat melakukan penelitian di 

SDN Pandanwangi 3 Malang. 
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Tabel 3.2 Indikator Pedoman Observasi  

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah hasil foto-foto 

dokumentasi kegiatan literasi sains dan membaca 15 menit sebelum pembelajaran 

dimulai yang dilakukan oleh peserta didik di SDN Pandanwangi 3 Malang, serta 

dokumen lain terkait penelitian. 

Adapun kisi- kisi pedoman dokumentasi dapat dijelaskan seperti berikut : 

No. Aspek Alat Dokumentasi 

No.  Aspek Indikator  

1.  Pelaksanaan program literasi sains a. Tahap pembiasaan GLS 

b. Tahap pengembangan GLS 

c. Tahap Pelaksanaan GLS 

d. Pembelajaran yang melibatkan unsur 

Literasi sains 

2. Upaya mengatasi Kendala Pelaksanaan 

Kegiatan 

a. Budaya literasi bagi warga sekolah 

b. Penggunaan berbagai model dan metode 

c. Penggunaan bahan bacaan 

d. Melengkapi sarana prasarana 
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1.  Pelaksanaan program literasi sains di 

SDN Pandanwangi 3 Malang 

 

 

Kamera dan catatan lapang 

2. Faktor pendukung pelaksanaan 

program literasi sains di SDN 

Pandanwagi 3 Malang 

Kamera dan catatan lapang 

3.  Faktor penghambat pelaksanaan 

program literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang 

Catatan lapang 

Sumber : Olahan Peneliti  

Tabel 3.3 Kisi- Kisi Pedoman Dokumentasi  

3.5 Tahap- Tahap Penelitian 

  Penelitiaan akan dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan prosedur 

penelitian yan telah direncanakan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

 Tahapan ini peneliti melakukan observasi awal untuk mencari informasi awal 

sehubungan dengan literasi sains. Kemudian peneliti menyusun proposal yang 

berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kajian 

teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

instrument penelitian, tahap penelitian, analisis data, dan pengecekan keabsahan data 

program literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap ini dilakuakn sesuai rumusan masalah yang telah ditulis. Kegiatan dalam 

tahap pelaksanaan ini, yaitu : wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas IV, dan 
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peserta didik kelas IV, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan 

program literasi sains, melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan literasi 

sains di kelas IV, keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung kegiatan literasi sains, 

melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumentasi tulisan dan gambar 

terkait dengan kegiatan literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang.  

3. Tahap Evaluasi 

 Tahapan ini adalah tahapan untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh pada 

tahap pelaksanaan. Data yang dievaluasi yaitu berupa hasil wawancaradengan kepala 

sekolah, guru kelas IV, dan peserta didik kelas IV yang berhubungan dengan kegiatan 

literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang dan observasi terhadap pelaksanaan 

literasi sains pada peserta didik kelas IV dan juga penyediaan berbagai faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan literasi sains di SDN 

Pandanwangi 3 Malang. Pengujian dan analisis dilakukan dengan menggunakan cara 

triangulasi. Setelah hasil yang didapat telah akurat, aktivitas selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan dan menyusun laporan hasil penelitian dan menyusunnya dalam 

bentuk skripsi. 

3.6 Analisis Data 

  Analisis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang diterapkan oleh 

Miles and Huberman menurut Sugiyono (2015) bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan dengan efektif dan berlangsung secara terus menerus dampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data meliputi a) redusi data, yaitu merangkum, memilih hal- hal 

pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, mencari pola dan temanya. b) penyajian 

data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. 
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c) kesimpulan atau verivikasi, merupakan temuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. Berikut adalah g ambaran dalam analisis  data. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Gambar 3.4 Komponen Analisis Data  

Adapun uraian langkah- langkah komponen dalam analisi data adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan mencari tema pada pokok 

pembahasan, memfokuskan data pada hal- hal yang penting, memilih hal- hal yang 

pokokdan merangkum. Kegiatan reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas 

dan lebih rinci. Pada tahap ini, kegiatan awal dimulai dengan mengumpulkan seluruh 

data yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan kegiatan literasi sains di 

SDN Pandanwangi 3 Malang, antara lain : pelaksanaan kegiatan literasi sains, faktor 

pendukung pada kegiatan literasi sains, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

kegiatan literasi sains. Setelah semua data terpenuhi, langkah yang selanjutnya adalah 

merangkum dan memilih hal- hal yang penting, supaya data menjadi lebih jelas dan 

fokus dengan rumusan masalah. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

 Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Tahap ini dapat dilakukan dalam 

bentuk bagan, uraian singkat, dan sejenisnya. Data berdasarkan hasil penelitian 

kegiatan literasi sains di SDN Pandanwangi 3 Malang yang telah dikumpulkan dan 

direduksi, selanjutnya ditulis dalam bentuk deskriptif. Penyajian data akan 

mempermudah dalam memahami kondisi nyata yang ada di lapangan terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan literasi sains, faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

literasi sains, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan literasi sains. 

c. Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Setelah data terkumpul dan 

telah melewati langkah reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya adalah 

menyimpulkan hasil temuan. Kesimpulan terkait hasil penelitian kegiatan literasi sains 

di SDN Pandanwangi 3 Malang masih bersifat sementara sebelum uji keabsahan 

dilakukan. Meskipun demikian, penarikan kesimpulan perlu disertai bukti yang akurat 

selama proses pengumpulan data pada saat di lapangan. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan setelah melakukan analisis data. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data menggunakan cara triangulasi 

(triangulation). Triangulasi (triangulation) adalah pengecekan data yang dapat dilakukan 
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dengan berbagai sumber, waktu, dan berbagai cara. Penelitian menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik, dengan uaraian sebagai berikut : 

1. Triangulasi Teknik 

 Teknik pengecekan kepercayaan penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara 

membandingkan informasi atau data yang didapat dengan metode yang berbeda. 

Pertama melakukan pemeriksaan kembali dengan cara membandingkan hasil 

pengamatan di lapangan mengenai kegiatan literasi sains di SDN Pandanwangi 3 

Malang sesuai data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan. 

Kedua, peneliti membandingkan apa yang disampaikan informan dengan apa yang 

terjadi di lapangan, dengan terjun langsung dan mengamati sesuai dengan pedoman 

observasi yang diamati oleh peneliti. Ketiga, peneliti membandingkan hasil 

wawancara dengan hasil pelaksanaan kegiatan literasi sains peserta didik kelas IV 

sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Kemudian peneliti mengumpulkan data 

berupa data yang diperoleh dalam bentuk laporan dan foto- foto dokumentasi 
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