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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti akan menjelaskan data hasil 

temuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk deskritif berupa 

kata-kata yang mengungkapkan segala fenomena yang terjadi pada saat 

melakukan penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif juga menekankan pada 

bagaimana seorang peneliti mampu memahami berbagai macam fenomena sosial 

yang terjadi serta keseluruhan peristiwa dari pada memperhatikan variabel yang 

ada (Donald Ary, 2010). Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Bogdan & 

Taylor (dalam Moleong, 2016) bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah 

penekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik 

dengan menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan serta prilaku yang dapat 

diamati. 

Kedua pernyataan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam 

penelitian kualitatif, peneliti lebih memfokuskan pada segala fenomena atau 

peristiwa yang terjadi dari objek peneliti (guru) selama menggunakan media audio 

visual dalam proses belajar dan mengajar. Sehingga peneliti lebih mudah 

mengetahui segala yang terjadi selama guru tersebut menggunakan media 

pembelajaran audio visual di dalam kelas dan tentunya dapat dengan mudah pula 

mendeskripsikannya ke dalam kata-kata mengenai hasil dari penelitian yang 

dilakukan. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Pada kegiatan penelitian yang dilakukan secara kualitatif, peran peneliti 

di sini sangatlah penting, karena keberadaanya yang menjadi alat utama dalam 

memperoleh berbagai jenis data yang tentunya tidak bisa dititipkan kepada orang 

lain, yang sangat pasti tidak memahami keinginan peneliti dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Sugiyono (2016) bahwa peran 

peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah penting sehingga dijadikan sebagai 

instrument atau alat utama dalam memperoleh data di lapangan.  

Berdasarkan pada pernyataan di atas, kehadiran peneliti dalam kegiatan 

penelitian adalah sebagai alat utama untuk memperoleh data karena segala sesuatu 

yang ingin diketahui adalah merupakan keinginan dari peneliti sendiri. Hal 

tersebut apabila peneliti tidak dijadikan sebagai instrumen utama, maka akan 

sangat sulit menggambarkan segala sesuatu yang terjadi sebagai hasil akhir dari 

kegiatan penelitian ini kepada para masyarakat dan lain sebagainya, oleh karena 

itu peneliti sangat penting kedudukannya. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di di Jl. Wukir 37, RT/RW 1/5, Dusun. Krajan, 

Ds./Kelurahan Torongrejo, Kecamatan. Junrejo, Kota Batu, Prov. Jawa 

Timur.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian sendiri dilakukan selama dua bulan, dimana setiap minggu 

dalam satu bulannya peneliti mengunjungi sekolah untuk melakukan 
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kegiatan pengamatan dan wawancara serta pengambilan dokumen-dokumen 

penting mengenai penelitian ini, berikut tabel jadwal yang dirancang 

peneliti untuk memudahkan penelitian dengan mengikutsertakan jadwal 

penelitian awal sampai pada pengumpulan data yang diperoleh peneliti 

selama kegiatan pengamatan di sekolah (seperti yang tampak pada 

Lampiran V). 

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland & Lofland (dalam Moleong, 2016) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, di dalam hal ini yang 

menjadi sumber data peneliti ialah guru wali kelas IV di SDN Torongrejo 01 Batu 

yaitu Ibu Dwi Astuty Agustina, S.Pd sebagai guru yang mengajar dan juga semua 

peserta didik kelas IV. Pada bagian ini, sumber data peneliti ialah kata-kata serta 

tindakan yang diperlihatkan oleh guru maupun peserta didik selama mengikuti 

kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas untuk memperoleh suatu informasi 

yang ingin diketahui dari beberapa permasalahan yang sudah dirumuskan 

sebelumnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) instrumen penelitian adalah alat-alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data-data selama kegiatan penelitian 

dilaksanakan. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri 

karena dalam hal ini peneliti yang bertindak sebagai pelaku yang melaksanakan, 

mengamati, mengumpulkan dan mengolah beberapa data yang diperoleh melalui 
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hasil penelitian. Instrumen lain yang digunakan untuk menunjang peneliti dalam 

memperoleh data ialah penggunaan beberapa alat seperti HP untuk mengambil 

gambar mengenai proses belajar mengajar yang berlangsung, tape recorder untuk 

merekam saat peneliti melakukan wawancara, alat tulis untuk mencatat hasil yang 

diamati di dalam kelas serta pengambilan beberapa dokumentasi penting yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

 

F. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian antara sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi yang 

akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Setelah menentukan lokasi penelitian, 

peneliti mengurus surat-surat izin penelitian yang akan diperlukan dalam 

kelangsungan penelitian, sehingga terlaksana dengan sesuai harapan, selanjutnya 

kegiatan yang dilaksanakan peneliti adalah mengunjungi lokasi penelitian.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam tahap pelaksanaan penelitian ini mencakup segala kegiatan yang 

sebelumnya teah dirancang oleh peneliti ketika akan berada di lapangan untuk 

memperoleh data dari berbagai sumber data. Pada tahap ini juga peneliti dengan 

sigap menyiapkan segala sesuatunya yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran 

proses penelitian dan demi kenyamanan yang bisa dirasakan oleh subjek 

penelitian. Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan lembaran wawancara 



63 
 

 

yang meliputi berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yang 

kemudian ditanyakan langsung pada subjek penelitian yang mana akan timbul 

perubahan setelah berada di lapangan, sehingga peneliti diperolehkan untuk 

mengatur kembali pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang sudah ada, begitupun 

pada proses observasi dan dokumentasi yang secara langsung mengikut. 

 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap penyusunan yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan ini 

adalah menyusun semua jenis data atau informasi yang sudah diperoleh baik saat 

melakukan wawancara, dokumentasi dan juga observasi. Tahap penyusunan 

laporan ini akan mulai diaplikasikan oleh peneliti setelah melalui proses-proses 

awal seperti persiapan, pelaksanaan dan juga telah selesai dianalisis sehingga 

peneliti dapat menyusun semua data tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai 

sebuah laporan.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Berikut beberapa tehnik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh 

data seperti yang dimaksudkan di atas, yaitu sebagai berikut: 

a. Peneliti akan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil kegiatan 

penelitian yang dilakukan baik dari proses wawancara, observasi dan juga 

pengambilan dokumentasi. 

b. Setelah semua data diperoleh, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti 

ialah merangkum atau memilih data-data yang sangat diperlukan atau sangat 

berhubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Tindakan ini 
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dilakukan untuk memisahkan data-data yang tidak terlalu penting sehingga 

memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan secara jelas seperti yang 

dirumuskan pada latar belakang penelitian.  

c. Setelah diperoleh data yang diinginkan maka langkah setelahnya ialah 

menyajikan data untuk kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan atas data-

data yang diperoleh. 

d. Pengampilan kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama penelitian.  

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Proses pengecekan ini dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui 

keabsahan dari data yang diperoleh peneliti saat berada di lapangan. Proses-proses 

tersebut antara lain: 

a. Pengujian internal 

Pengujian internal ini dilakukan untuk menguji mengenai kebenaran data 

yang diperoleh peneliti setelah melaksanakan kegiatan penelitian, hal-hal yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah mencocokkan beberapa data yang diperoleh 

dari satu tehnik pengambilan data dengan jenis pengambilan data lainnya. Selain 

hal ini, ada beberapa tindakan lainnya dalam menguji hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan: dari proses ini, peneliti akan kembali ke tempat 

dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk mengamati ulang beberapa kejadian 

yang sebelumnya telah diperoleh peneliti sebagai data dan juga melakukan 

wawancara ulang dengan guru untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

ialah benar.  
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 Meningkatkan ketekunan: untuk memperoleh data yang benar atau valid 

tidak hanya bisa dilakukan satu kali saja akan tetapi peneliti harus terus 

melakukan pengecakan atau dengan kata lain harus lebih tekun dalam 

melihat serta memaparkan data-data sehingga tidak terjadi suatu kesalahan. 

 Tringulasi: dalam proses ini peneliti akan meminta bantuan beberapa 

sumber data untuk bersama-sama memastikan bahwa data yang didapat 

sudah sangat tepat.  

 Analisis kasus negatif: proses ini mengutamakan ketelitian peneliti dalam 

menentukan apakah dari data yang diperoleh ternyata mempunyai suatu 

masalah sehingga membuatnya menjadi tidak mudah untuk digunakan atau 

dipaparkan sebagai data.  

 Menggunakan bahan referensi: referensi yang peneliti gunakan dalam 

menguatkan data-data yang diperoleh ialah beberapa penelitian terdahulu 

serta teori-teori yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber. 

 Member check: peneliti meminta bantuan beberapa pihak untuk memastikan 

bahwa data yang diperoleh ialah benar karena satu kali pengecekan tidak 

akan menguatkan data yang diperoleh.  

 

b. Transferability (validitas eksternal) 

Pengujian secara eksternal ini dilakukan untuk mengetahui sebarap besar hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat memberikan kontribusi besar 

bagi peneliti selanjutnya. Hal yang dilakukan oleh peneliti di sini ialah 

memberikan data yang sangat jelas dan tepat mengenai lokasi penelitian, waktu 
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dan kegiatan lainnya yang kemudian dipaparkan di bagian latar belakang 

penelitian sehingga hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan di tempat lain.    

 

c. Dependability (reliabilities) 

Pengujian ini lebih kepada proses pengujian atau pengecekan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak tertentu seperti dosen pembimbing dan penguji yang seara 

langsung melihat dan mengamati hasil penelitian yang peneliti paparkan 

sebagai data. Kegiatan pengujian ini sering dilakukan di lembaga tempat 

peneliti mengabdi dan kemudian dipresentasikan atau dijelaskan kepada dosen 

penguji untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

terjadi di sekolah.  

 

d. Confirmability (obyektifitas)  

Pengujian terakhir ini lebih menekankan pada banyaknya pihak yang 

menyetujui atau memberikn haknya dalam membenarkan data yang diperoleh 

sehingga dapat dikatakan obyektif.  

 


