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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III memaparkan beberapa cakupan antara lain, pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, sumber data, tehnik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data dan 

pengecekan keabsahan data.  Adapun penjelasan masing-masing cakupan sebagai 

berikut:  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki 

suatu fenomena sosial dan masalah manusia dan dilakukan dalam kondisi 

alamiah. Kemudian metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif yang 

merupakan metode yang berusaha untuk menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Proses dan makna dari 

sudut pandang subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016). 

Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan atau mendeksripsikan tentang 

strategi gerakan literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 

1 Kota Malang dan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran tematik di 

SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata secara tertulis sesuai hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di 

SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian yang dilakukan di SDN Tunjungsekar 1 ini, kehadiran peneliti 

sebagai peneliti utama dan tidak dapat diwakilkan. Peneliti melakukan penelitian 

dan menyampaikan hasil penelitian sesuai kondisi yang ada tanpa memengaruhi 

subjek penelitian. Kehadiran narasumber seperti kepala sekolah, guru kelas, 

maupun siswa sangat diperlukan untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, 

peneliti mengamati langsung strategi gerakan literasi digital dalam pembelajaran 

tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang dan pemanfaatan literasi digital 

dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang. Kehadiran 

peneliti dilakukan ketika observasi awal, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

keadaan atau kondisi sekolah, kemudian dilanjutkan dengan observasi kedua 

dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap sumber informasi, kemudian 

diakhiri dengan melaporkan hasil penelitian.  

C.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang yang 

berlokasi di Jalan Ikan Piranha No. 187, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan adanya beberapa 

pertimbangan antara lain, SDN Tunjungsekar merupakan sekolah negeri yang 

telah terakreditasi dengan visi unggul dalam IMTAQ, IPTEK, berbudi pekerti 

luhur, terampil dan berbudaya lingkungan dan salah satu Misi mengembangkan 

pembelajaran berbasis TIK. Sesuai dengan Visi dan Misi SDN Tunjungsekar 1 

dan telah menerapkan program gerakan literasi sekolah khusunya literasi digital. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut menjadikan SDN Tunjungsekar 1 Kota 
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Malang menjadi sekolah yang layak untuk dijadikan tempat penelitian. Penelitian 

akan dilakukan pada semester genap.  

 

D. Sumber Data 

Dalam memperoleh data ada dua hal yang harus di pahami yaitu jenis data dan 

sumber data. Kedua hal tersebut akan dipaparkan seperti di bawah ini:  

1. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai tujuan atau sasaran yang akan diteliti. Penelitian ini membutuhkan dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti:  

a) Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berdasarkan 

hasil observasi, dapat dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan 

melakukan pengamatan (observasi) terhadap pemanfaatan literasi digital di 

SDN Tunjungsekar Kota Malang.  

b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

berupa dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu kepala sekolah guru kelas dan siswa. 

Kepala sekolah sebagai sumber data terkait penggunaan kurikulum serta fasilitas 

belajar literasi digital di sekolah. Sedangkan, guru kelas sebagai sumber data 

terkait pelaksanaan literasi digital dalam pembelajaran untuk siswa.    

 



47 
 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. 

Namun pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi yaitu:     

1. Observasi   

Observasi yang dilakukan yaitu observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya 

berperan sebagai pengumpul data sehingga peneliti tidak ikut terlibat atau 

berperan dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui strategi gerakan literasi digital dalam pembelajaran tematik di 

SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang dan pemanfaatan literasi digital dalam 

pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang. 

2. Wawancara  

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu 

pertanyaan yang akan diajukan  ketika wawancara telah disusun dalam bentuk 

kisi-kisi wawancara. Pada teknik wawancara semi terstruktur ini, peneliti belum 

mengetahui secara pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Kegiatan 

wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru kelas dan siswa sebagai 

narasumber atau sumber informasi.  Materi wawancara yang diajukan pada 

kegiatan wawancara yaitu berupa pertanyaan mengenai strategi gerakan literasi 

digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang dan 

pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 

Kota Malang. 
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3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 

gambar dan pengumpulan data. Pengambilan gambar yaitu terkait strategi gerakan 

literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang 

dan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN 

Tunjungsekar 1 Kota Malang. 

 

4. Intrumen Penelitian  

Pada penelitian ini, instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang 

digunakan terdiri dari tiga macam, yaitu lembar observasi, pedoman wawancara. 

dan pedoman dokumentasi.     

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi sebagai panduan untuk melakukan pengamatan dan 

memperoleh data di lapangan terkait strategi gerakan literasi digital dalam 

pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang dan pemanfaatan 

literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

kepala sekolah, guru kelas maupun siswa.  

3. Pedoman Dokumentasi  

Pedoman dokumentasi sebagai panduan yang digunakan untuk proses 

dokumentasi terkait pelaksanaan pembelajaran.  
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian meliputi beberapa tahap yaitu, tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap hasil penemuan penelitian dan tahap 

pelaporan.  

1. Tahap Persiapan/Perencanaan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

a) Membuat surat perizinan penelitian untuk diajukan kepada sekolah yang akan 

di teliti. 

b) Membuat proposal penelitian 

c) Membuat pendoman wawancara dan observasi 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan proses penelitian tentang strategi 

gerakan literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota 

Malang dan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN 

Tunjungsekar 1 Kota Malang 

3. Tahap hasil temuan peneliti 

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan kegiatan, yaitu: 

a) Menganalisis hasil temuan 

b) Membuat kesimpulan terhadap hasil temuan 

4. Tahap pelaporan 

Pada tahap akhir ini, yaitu tahap dimana peneliti membuat laporan hasil akhir 

dari penelitian yang telah dilakukan.  
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G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, mengacu pada analisis data yang 

dikemukakan oleh Model Miles dan Humberman yang menyatakan bahwa proses 

analisis data dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu, Reduksi data, Penyajian data 

dan verification (Sugiono, 2016: 338-345). 

1. Data reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi 

di lapangan sangatlah banyak. Maka perlu adanya kegiatan penyederhanaan data 

dengan memilih data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian dan 

membuang data yang tidak dibutuhkan dalam proses penelitian. Data yang 

diperoleh terkait analisis gerakan literasi digital dalam pembelajaran tematik di 

SDN Tunjungsekar 1 kota Malang dikumpulkan dan dilakukan reduksi data 

dengan membuang data yang tidak diperlukan dan memilih data dengan 

memfokuskan pada data yang penting. 

2. Data display (Penyajian Data) 

Penyajian data yang telah dipilih/ direduksi, kemudian dapat disajikan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya yang dapat mempermudah dalam 

membaca data tersebut. Dengan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan 

tabel yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang 

analisis gerakan literasi digital dalam pembelajaran tematik siswa kelas V di SDN 

Tunjungsekar 1 Kota Malang, maka data yang didapatkan tersebut dapat tersusun 

dengan rapi dan saling berkesinambungan sehingga akan lebih mudah untuk 

dipahami.  
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3. Conlution drawing/verification 

Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh 

serta memberikan penjelasan terkait analisis gerakan literasi digital dalam 

pembelajaran tematik di SDN Tunjungekar 1 Kota Malang. Pemberian 

kesimpulan dipaparkan dalam bentuk kalimat sederhana, singkat dan jelas agar 

mudah dipahami oleh pembaca. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui beberapa 

tekhnik pengujian yaitu: 

1. Triangulasi  

Triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2011: 273). Dalam penelitian ini, 

pengecekan data menggunakan tekhnik triangulasi sumber dan triangulasi tekhnik 

a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 

2011: 274). Sumber untuk pengumpulan data terkait analisis gerakan literasi 

digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang.  

b) Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

(Sugiyono, 2011: 274). Untuk memperoleh data yang konsisten, tuntas dan 

pasti dilakukan menggunakan teknik wawancara, setelah data wawancara 

diperoleh, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.  
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2. Meningkatkan ketekunan  

Meningkatkan ketekukan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2011: 272). 

Dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat, peneliti meningkatkan 

ketekukan dengan membaca berbagai referensi buku bacaan atau hasil penelitian 

terdahulu untuk meningkatkan wawasan terhadap penelitian serta lebih cermat 

dan teliti dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

3. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011: 275). Untuk memperoleh 

data yang kredibilitas maka data hasil wawancara yang diperoleh tentang gerakan 

literasi digital dalam pembelajaran tematik di SDN Tunjungsekar 1 Kota Malang 

didukung dengan adanya hasil rekaman wawancara, dan gambar/foto-foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


