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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok” 

(Sukmadinata, 2005:60). Alasan menggunakan penelitian ini yaitu untuk 

menjabarkan fenomena yang terjadi sebenarnya. Jadi dengan menggunakan 

pendekatan ini peneliti bisa menggambarkan fenomena-fenomena dalam 

pembelajaran PPKn baik dari segi model pembelajaran maupun hambatannya.  

 

 

 

3.2 Kehadiran Peneliti  

Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrument dan pengumpul 

data. Peneliti juga berperan sebagai  pengamat partisipan. 

 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

  Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jipurapah I kecamatan Plandaan 

kabupaten Jombang. Alamat: Dsn. Jipurapah Ds. Jipurapah Kec. Plandaan 

Jombang. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan oktober 2015. 
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3.4 Sumber Data  

 Sumber data dari penelitian ini meliputi :  

1. Siswa kelas 5, yang berjumlah 23 siswa. Terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 

10 siswa perempuan, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 

PPKn yang digunakan dan apa saja hambatan yang dihadapi  dengan 

diterapkannnya model pembelajaran PPKn. 

2. Guru kelas 5, untuk mengetahui model pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran PPKn di SDN Jipurapah I dan hambatan yang 

dihadapi dalam penerapan model pembelajaran PPKn serta upaya untuk 

mengatasi hambatan pada penerapan model pembelajaran PPKn. 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrument, diantaranya: 

3.5.1 Lembar Observasi 

 Peneliti melakukan kegiatan observasi untuk memperoleh data dengan 

menganalisis dan mencatat hal-hal yang penting secara langsung. Data tersebut 

berkaitan dengan penerapan model pembelajaran PPKn pada kelas 5. Adapun 

intrumen yang akan dijadikan landasan dalam penelitian terdapat pada lampiran.  

3.5.2 Pedoman Wawancara 

  Peneliti mengadakan wawancara dengan guru kelas 5, untuk 

mendapatkan informasi terkait penelitian dalam penerapan model pembelajaran, 

yang dibatasi pada penerapan model pembelajaran PPKn, hambatan yang 

dihadapi, dan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut.  
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3.5.3 Dokumentasi  

  Teknik dokumentasi diperoleh dari hasil dokumentasi yang berupa 

RPP, silabus, dan dokumentasi pada saat pelaksanaan pengajaran di  kelas 5 

Sekolah Dasar. 

 

3.6 Prosedur Penelitian   

  Berdasarkan pendekatan yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini 

prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Tahap Persiapan  

   Pada tahap persiapan peneliti membuat surat izin untuk melakukan 

penelitian melalui pihak Kajur PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Surat 

izin yang nantinya digunakan peneliti untuk meminta izin melakukan penelitian 

kepada lembaga terkait. Selain itu peneliti juga menetapkan waktu penelitian yang 

telah disesuaikan dengan jadwal pelajaran, membuat rancangan penelitian, 

menyiapkan alat dokumentasi, mengumpulkan data-data yang berupa dokumen 

terkait dengan penerapan model pembelajaran PPKn, meliputi RPP yang dibuat 

oleh guru kelas 5. 

3.6.2 Tahap pelaksanaan  

   Pada tahap pelaksanaan, guru bersama peserta didik melakukan 

proses pembelajaran PPKn. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan 

langsung di kelas 5 SDN Jipurapah I Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang 

tentang penerapan model pembelajaran PPKn yang diterapkan oleh guru. Selain 

itu, peneliti melakukan dokumentasi, dan melakukan wawancara serta observasi 

kepada guru kelas maupun peserta didik dengan bantuan lembar wawancara dan 

lembar observasi. 
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3.6.3 Tahap Analisa dan Pengumpulan Data 

   Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang sudah 

terkumpul dari proses pembelajaran. Data-data tersebut didapatkan dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan guru dan peserta didik. Data yang 

sudah diolah, dianalisis dengan baik dan akan disusun sesuai penyusunan laporan. 

Selanjutnya hasil analisis akan diuraikan secara deskriptif. Hal ini bertujuan untuk 

memaparkan secara rinci tentang penerapan model pembelajaran PPKn. 

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam penerapan model pembelajaran PPKn, 

serta upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut. Setelah data 

disajikan dalam bentuk deskriptif dan tersusun dengan baik, maka peneliti 

melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.  

 

 

3.7 Analisis Data 

  Peneliti dalam menganalisis data di lapangan menggunakan Model Miles 

and Huberman. Analisis data dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul 

dengan tujuan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhindar dari 

salah interprestasi. Menurut Sugiyono (2012:245) model Miles and Huberman 

terdiri dari : 

3.7.1 Reduksi data 

  Reduksi data pada penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan reduksi data pada siswa kelas 5 

dengan mengkategorikan pada aspek penerapan model pembelajaran PPKn oleh 
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guru serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan model 

pembelajaran PPKn. 

3.7.2 Penyajian data 

  Setelah data direduksi, maka akan dilakukan penyajian data yaitu dengan 

mendeskripsikan dan menganalisis data yang sesuai dengan rumusan masalah 

dalam penelitian yaitu mengenai penerapan model pembelajaran PPKn yang 

digunakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan model 

pembelajaran PPKn. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teks 

yang bersifat naratif.  

3.7.3 Penarikan kesimpulan 

  Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti 

menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi 

dokumentasi dan catatan lapang dengan subyek penelitian yaitu siswa kelas 5 

sehingga menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari 

penelitian ini berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek dalam hal ini yaitu 

penerapan model pembelajaran PPKn pada kelas 5.  

 

 


