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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang desain pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi dan waktu penelitian,  sumber data, langkah-langkah penelitian. 

teknik pengumpulan data, keaabsaan data dan analisis data. Berikut penjelasan 

selengkapnya. 

 
 

 3.1   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian in mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat secara langsung tanpa memberikan 

perlakuan berkaitan dengan prestasi belajar siswa dan persepsi siswa setelah 

mengikuti jam tambahan belajar IPA di SD Negeri Panggungrejo 01 Kepanjen. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk 

meneliti kondisi sebenarnya yang beraikatan dengan perilaku, persepsi, motivasi 

dan lain-lain secara nyata dengan kondisi deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa (Sugiyono, 2010:15).   

 Laxy (2007:4) mengungkapkan bahwa penelitian yang mengunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menjelaskan tentang 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pelaksanaan penelitian dan 

kajiannya dalam penelitian didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. 

Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. 

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
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secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

  

3.2    Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan, karena 

peneliti sendiri merupakan alat (instrumen) pengumpul data yang utama sehingga 

kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menganalisis data nantinya. Dengan 

terlibat langsung di lapangan, peneliti dapat melihat secara langsung fenomena 

yang terjadi di lapangan. Cholid (2004:4) mengatakan, “kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana 

pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil 

penelitianya”. 

Kedudukan peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian sangat tepat,karena 

berperan segalanya dalam penelitian. Sedangkan kehadiran peneliti dalam 

penelitian ini diketahui statusnya sebagai peneliti subyek atau informan, dengan 

terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian ke lembaga yang dijadikan obyek 

penelitian. Adapun peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat 

berperan serta yaitu peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi sebagai 

fungsi pengamat. Kehadiran peneliti di lapangan adalah melakukan pengamatan 

langsung, sehingga diketahui fenomena-fenomena yang nampak. 

 
 

3.3    Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan di SD Negeri Panggurejo 01 Kepanjen yang 

beralamat di Jl. Sidomulyo No.2,  Kel.Panggungrejo, Kec. Kepanjen, Kota Malang, 

Jawa Timur. Pemilihan SD Panggungrejo 01 sebagai obyek Penelitian adalah 
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karena SD tersebut merupakan salah satu SD yang meningkatakan prestasi belajar 

siswanya dengan mengadakan penambahan jam pelajaran IPA selama 60 menit. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 April dan 21 April 

 

3.4    Data dan Sumber Data 

 
Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. Sumber data penelitian merupakan  subyek dari mana 

data dapat diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif bersifat understanding 

(memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, karena bersifat to learn about 

the people (masyarakat sebagai subyek). Sumber data yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPA kelas V SD Panggungrejo 01 dan 

siswa-siswi kelas V SD panggungrejo 01 Kepanjen. Sumber yang berasal dari guru 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan prestasi siswa setelah mengikuti 

penambahan jam pelajaran sedangkan dari siswa digunakan untuk mengetahui 

bagaiman persepsi siswa setelah mengikuti penambahan jam pelajaran. Penelitian 

ini mengambil 2 subyek yang akan diteliti yaitu kelas VA yang terdiri dari 24 siswa 

dan siswa kelas VB yang terdiri dari 25 siswa. Peneliti memilih kelas V untuk 

dijadikan subjek penelitian ini karena nilai mata pelajaran IPA pada kelas IV 

terdahulu kurang maksimal. 

 

3.5    Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini ada 3 yang meliputi perencanaan, 

pengumpulan data, dan analisis data. Berikut langkah langkah dalam penelitian ini. 
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1. Perencanaan 

Perencanaan dalam meliputi perumusan masalah, pembatasan masalah serta 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan 

pengumpulan data, kemudian merumuskan situasi penelitian, satuan dan lokasi 

yang dipilih serta informan-informan sebagai sumber data.  Deskripsi tersebut 

menjadi pendoman bagi pemilihan dan penentuan sampel purposive.  

2. Pengumpulan Data  

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum memulai pengumpulan data 

adalah menciptakan hubungan yang baik dengan pihak sekolah sebagai objek 

yang diteliti dan melakukan wawancara awal dengan menanyakan nilai IPA siswa 

kelas V saat duduk di kelas IV baik di SDN panggungrejo 01 Kepanjen. Hal ini 

dilakukan agar pihak sekolah sebagai sumber data dapat memberikan informasi 

dengan lebih terbuka..    

Langkah berikutnya peneliti melakukan observasi wawancara dan 

penyebaran angket. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses 

belajar mengajar saat penamabahan jam pelajaran IPA berlangsung dan 

wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran IPA sebagai informan. Angket 

digunakan untuk mengetahui persepsi siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01 

tentang diadakan penambahan jam pelajaran peneliti melakuakn penyebaran 

angket. 

3. Analisis data 

 Setelah semua data dan hasil wawancara, observasi,  dokumentasi dan angket 

terkumpul, maka peneliti mengelompokan dan mencermati program penambahan 

jam pelajaran IPA terhadap prestasi belajar siswa,  dengan demikian peneliti akan 



42 
 

 

mengetahui prestasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01  

setelah mengikuti  penambahan jam pelajaran dan persesi siswa dengan diadakan 

penambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1.    Wawancara  

   Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung 

antara narasumber dan pewawancara. Lexy (2007:168) menjelaskan bahwa 

wawancara adalah percakapan yang bertujuan menggali informasi tertentu, 

percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan berorentasi tentang 

program penambahan jam IPA terhadap  prestasi belajar IPA, ada pun hal yang akan 

ditanyakan adalah pelaksanaan,  hasil belajar atau prestasi belajar, sikap  siswa 

dalam mengikuti penambahan jam pelajaran, serta hambatan dan solusi dalam 

pelaksanaan penambahan jam pelajaran IPA kelas V SD Negeri Panggungrejo 01. 

2. Observasi atau Pengamatan 

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan 

fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktifitas yang sedang berlangsung  atau 

berjalan yang meliputi seluruh aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek 

dengan menggunakan alat indranya (Arikunto, 2002:204). Observasi yang 

dilakukan di SD Panggungrejo 01 Kepanjen bertunjuan untuk mendapatkan 
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informasi secara langsung tentang pelaksanaan penambahan jam pelajaran, proses 

penambahan jam pelajaran, hasil belajar atau prestasi belajar, serta hambatan dan 

solusi dalam pelaksanaan penambahan jam pelajaran.  

 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transip, buku, surat kabar, majalah, prasasti. Notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebaliknya. Dokumen yang penulis kumpulkan sebagai bahan rujukan dan 

pembanding, adalah pembuktian dari hasil wawancara atau pun temuan data di 

lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah arsip/ dokumen berupa nilai  

raport siswa kelas V sebelum melakukan penambahan jam pelajaran dan nilai raport 

siswa kelas V setelah melakukan penambahan jam pelajaran.  

Arsip/ Dokumen yang digunakan sebelum dilakukan penambahan jam 

pelajaran adalah nilai raport  UTS semester genap siswa kelas V saat masih duduk 

di kelas IV .Nilai raport yang digunakan sesudah melakukan  penambahan jam 

pelajaran adalah nilai UTS Genap siswa kelas V  tahun 2016.  Penelitian ini akan 

melihat nilai rata-rata IPA siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01 sebelum 

melakukan penambahan jam pelajaran  dengan sesudah melakukan penambahan 

jam pelajaran. Selanjutnya akan memberi kesimpulan adakah peningkatan hasil 

belajar siswa kelas V SD Panggungrejo 1 setelah melakukan penambahan jam 

pelajaran. 

4.   Teknik Kuisioner (angket) 

Teknik kuesioner merupakan pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner 

yang telah dipersiapkan, informan (narasumber) sehingga menentukan pilihan 
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jawaban yang sudah ada. Sugiyono (2008:142), menjelaskan bahwa angket adalah 

cara pengumpulan data atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.Pertanyaan-pertanyaan itu bisa berbentuk terbuka (tidak berstruktur) 

dan bisa tertutup berstruktur. Disebut angket terbuka apabila setiap pertanyaan tidak 

disuguhkan alternatif jawaban. Jawaban diserahkan kepada responden dan 

responden bebas menjawab pertanyaan dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan 

disebut angket tertutup bila pertanyaan sudah diadakan jawabannya. Sehingga 

responden tinggal memilih jawaban mana diantara jawaban yang dianggap benar 

(Arikunto, 2010:195). 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

(berstruktur) yang sudah disediakan alternatif pilihan jawabanya sehingga 

responden tinggal memilih mana jawaban yang dianggap benar. Responden yang 

akan diberikan angket ini adalah siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01 

Kepanjen. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah persepsi siswa 

setelah mengikuti penambahan jam pelajaran IPA.  

 

3.7 Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, 

karena akan berdampak dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti oleh 

peneliti. adapun uji keabsaan data meliputi : 

a. Triangulasi 

Pada penelitian ini, peneliti mencocokan data yang telah terkumpul dengan 

gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

angket. Peneliti mengunakan gabungan dari ketiga data tersebut untuk 
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mengukur rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana  prestasi 

belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Panggungrejo 01  setelah mengikuti  

penambahan jam pelajaran. Gabungan dari ketiga data tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan data yang lengkap, akurat dan konsisten. 

b. Analisis Data Angket 

 Data dari angket digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga 

yaitu bagaimana persepsi siswa kelas V setelah mengikuti penambahan jam 

pelajaran IPA. Penulis mengunakan teknik analisis  pendekatan kuantitatif 

sederhana untuk menganalis data hasil angket Setelah data penelitian 

terkumpul melalui angket, maka data akan dianalisis dengan menunjukan 

frekuensi jawaban responden. Kemudian menentukan presentasi berdasarkan 

jawaban yang diberikan oleh responden. Untuk melihat teknik analisis data 

lebih jelasnya, maka dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana 

(2002:61) yaitu sebagai berikut : 

 

                 P = 
𝐹

𝑁
 × 100%  

  Ket: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 

  N = Jumlah data (total) 

100 = Bilangan tetap 

 

Data yang diperoleh melalui angket selanjutnya akan dianalisis untuk 

menyeleksi data yang relevan sehingga menjadi mutu konsep yang dapat 

diambil suatu kesimpulan. 
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c. Mengunakan bahan referensi  

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. sebagai contoh, data hasil wawancara dan pembelajaran perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara, dan didukung oleh foto foto 

agar data yang terkumpul lebih akurat. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data penelitian ini mengunakan teknik analisis data kualitatif model 

Miles and Huburman. Miles dan Huberman mengunakan tiga tahap dalam 

melakukan analisis data yaitu (1) reduksi data  (data reducation) (2) penyajian data 

(data display) (3) menarik kesimpulan (vervikasi). Adapun penjabaran sebagai 

berikut. 

1. Reduksi data (data reducation) 

Mereduksi data berarti merangkum. Memilah hal-hal yang pokok, mefokuskan 

kepada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Karena data yang dari lapangan cukup banyak maka perlu dilakukan 

analisis data. Peneliti mengumpulkan semua data yang dilapangan mengenai 

prestasi belajar IPA siswa kelas V setelah didakan penambahan jam pelajaran 

IPA. Kemudian peneliti mengelompokan jenis data sesuai dengan masalah 

yang telah dirumuskan untuk mendapat gambaran yang jelas. 

2. Penyaji data (data display) 

Langkah yang kedua setelah reduksi data adalah penyajian data. Dengan 

mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami yang akan terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif 
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3. Menarik Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Peneliti menarik 

kesimpulan berdasarkan pengumpulan data yang dikelompokan atau 

ditampilkan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hasil yang 

didapat.  
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