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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar pada pembelajaran tematik kelas III di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Ibnu Hajar Kota Batu menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi kegiatan 

pembelajaran yang memanfaaatkan lingkungan sekitar sekolah dengan 

melihat secara langsung subjek yang akan diteliti.  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian diskriptif yaitu menjelaskankan dan 

menggambarkan suatu keadaan yang bersifat alamiah secara jelas dan 

sistematis tanpa melakukan rekayasa atau sesuai dengan keadaan 

sebenarnya atas data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Cara 

mengambil data pada  penelitian ini yaitu  penelitan dilakukan dengan 

melihat langsung subjek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan berupa gambar dan kata- kata atau kalimat secara tertulis 

maupun lisan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung untuk melakuakan 

penelitian dengan kedudukana peneliti sebagai observer partisipatif yaitu 

peneliti berperan mengamati kegiatan langsung pembelajaran di kelas 3



50 
 

 

 Ibnu Nafis yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

sumber belajar. Kedudukan peneliti sebagai pengumpul data, 

menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan rpp dan 

pembelajaran yang dilakukan dan pelapor data. Peneliti juga melakukan 

pengamatan kondisi lingkungan yang ada di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu 

dan di sekitar SDIT Ibnu Hajar Kota Batu. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu yang berlokasi di 

Jalan Gondorejo, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Alasana peneliti 

memilih SDIT Kota Batu sebagai tempat dilakukannya penelitian karena 

sekolah tersebut banyak melakukan kegiatan pemanfaatan lingkungan 

dalam pembelajaran dan menerapkan kegiatan ramah lingkungan pada 

kehidupan sehari- hari siswa serta lokasi sekolah yang masih asri dan 

terdapat cukup banyak tanaman yang berada di sekitar sekolah. Penelitian 

ini akan dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2018/ 2019. 

D. Sumber Data 

1. Sumber data primer :  

Sumber data primer pada penelitian yaitu kepala sekolah SDIT Ibnu 

Hajar Kota Batu melalui wawancara, guru kelas awal (kelas 1 dan 2) 

melalui wawancara, guru kelas 3 melalui wawancara terstruktur dan siswa 

kelas 3 SDIT Ibnu Hajar Kota Batu melalui wawancara dan observasi. 

Data meliputi proses kegiatan penerapan pemanfataan lingkungan  sekitar 

dalam pembelajaran tematik kelas 3 tema 6 “Energi dan Perubahannya” 

subtema 3 “Energi Alternatif”dan evaluasi oleh guru kelas.  
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2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat sumber data 

primer. Sumber data sekunder dalam penelitian yaitu dokumentasi 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar, hasil belajar siswa dari kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dan arsip data yang dimiliki oleh SDIT 

Ibnu Hajar Kota Batu berupa perencanaan pembelajaran baik RPP dan 

silabus.  

E. Instrumen Penelitian 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No. Rumusan 

Masalah 

Indikator Teknik Instrumen Subjek Kisi- 

Kisi 

Soal 

1. Pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik kelas 

3 di sekolah 

dasar  dengan 

memanfaatkan 

lingkungan 

sekolah 

sebagai 

sumber belajar 

1.1  

Penerapan pembelajaran  yang 

memanfaatkan lingkungan  

1.2  

Jenis sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajaran 

1.3  

Kriteria pemilihan sumber 

belajar 

1.4  

Langkah- langkah kegiatan 

pembelajaran dengan sumber 

belajar 

1.5 

Karakteristik pemelajaran 

tematik 

1.6 

Kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotor siswa dari 

pelaksanaan pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber 

belajar 

1.7  Manfaat sumber belajar 

1. Wawancara 

2. Obervasi 

3. Dokumentasi 

1. Pedoman 

wawancar

a 

2. Lembar 

observasi  

3. Lembar 

dokument

asi  

1. Guru 

2. Siswa 

1, 3,   

 

 

 

 

4, 9 

 

 

 

 

2, 5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

8, 10 

No. Rumusan 

Masalah 

Indikator Teknik Instrumen Subjek Kisi- 

Kisi 

Soal 

2. Kendala yang 

dihadapi 

dalam 

3.1 

Kendala dalam pembelajaran 

tematik yang memanfaatkan 

1. Wawancara 

2. Obervasi 

3. Dokumentasi 

1. Pedoman 

wawancar

a 

1. Guru 

2. Siswa 

12 



52 
 

 

penerapan 

pembelajaran 

tematik kelas 

3 di sekolah 

dasar dengan 

menggunakan 

lingkungan 

sekolah 

sebagai 

sumber belajar 

lingkungan sebagai sumber 

belajar 

 

2. Lembar 

observasi  

3. Lembar 

dokument

asi 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap pra- lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Menyusun ranncangan penelitian merupakan kegaiatan pertama yang 

dilakukan peneliti. Penelitian kualitatif dilakuakan berawal dari 

permasalahan atau peristiwa yang sedang terjadi dan terus 

berlangsung sehingga bisa diteliti dan diamati saat penelitian 

berlangsung. Peristiwa atau kegiatan yang diamati oleh peneliti pada 

penelitian kulaitatif yaitu pemanfaatan sumber belajar pada 

pembelajaran tematik kelas 3 tema 6 tentang “Energi Dan 

Perubahannya” di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu  

b. Memilih lokasi penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan peristiwa atau kejadian yang 

ingin diteliti dengan adanya sumber data yang bisa digunakan oleh 

peneliti. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu SDIT Ibnu Hajar Kota 

Batu, karena sesuai dengan penelitian kulaitatif yang ingin dilakukan 

peneliti. 
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c. Mengurus perizinan 

Mengurus perizinan merupakan tahapan mengurus segala hal yang 

berhubungan dengan kelancaran penelitian yang akan dilakukan pada 

lokasi penelitian yang telah dipilih. Kegiatan mengurus perizinan 

dalam penelitian kualitatif ini melibatkan instansi terkait yaitu Prodi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah 

Malang dan lokasi yang dijadikan penelitian SDIT Ibnu Hajar Kota 

Batu. 

d. Melakukan observasi lapangan 

Melakukan observasi awal dengan melakukan sosialisasi dan 

mengamati yang akan diteliti pada lokasi yang sudah dipilih agar tidak 

terganggu dengan kehadiran peneliti. Observasi awal dilakukan untuk 

mengenal dan mencari informasi awal dari sebuah penelitian. 

e. Menentukan sumber data 

Penentuan sumber data dilakukan peneliti dengan melihat individu 

dan kelompok belajar yang berpotens sebagai sumber data penelitian, 

baik sumber data primer maupun data sekunder. Sumber data dalam 

penelitian kualitatif ini yaitu Wali Kelas 3 A dan siswa kelas 3 A. 

f. Menyipkan instrumen penelitian 

Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Peneliti mempersiapkan diri dengan baik untuk memahami dan 

mendalami aspek yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian 

langsung di lapangan. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti melihat subjek yang ada pada latar penelitian untuk 

mengetahui data yang akan dikumpulkan agar sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pada tahapan tersebut peneliti dapat mempersiapkan diri 

dengan matang dalam menyediakan alat pengumpulan data. 

b. Memahami dan memasuki lapangan 

Latar penelitian kualitatif yang digunakan dalam memahami dan 

memasuki lapangan yaitu latar terbuka dan latar tertutup. Latar 

terbuka yaitu peneliti melakukan kegiatan pengamatan atau observasi 

yang terjadi dilapangan berupa kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah. Latar tertutup 

dilakukan peneliti dengan melakukan interaksi langsung dengan 

subjek yang diteliti untuk mnedapatkan data yang diinginkan. Peneliti 

melakukan adaptasi dengan menyesuaikan tata cara yang berlaku di 

sekolah, penampilan dan budaya dari lokasi sekolah yang akan diteliti. 

Waktu penelitian ditentukan dari seberapa lama data sudah sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

c. Aktif dalam kegiatan 

Peneliti aktif dalam proses pengumpulan data karena peneliti 

merupakan instumen kunci dalam penelitian. Awal kegiatan yang 

dilakukan peneliti dengan menemui guru kelas 3 untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan penelitian. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan 

peneliti dengan melakukan wawancara terhadap guru kelas dan siswa 
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kelas 3, observasi proses pembelajaran yang menggunakan lingkungan 

sekolah dan sekitarnya dalam kegiatan belajar mengajar dan 

melakukan dokumentasi dari kegiatan yang sesuai dengan penelitian 

kualitatif ini. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Tahap pengelolaan data 

a. Reduksi data 

Data yang telah di peroleh dan sesuai dari penelitian ditulis di dalam 

lapaoran.  Laporan yang diperoleh dapat dirangkum dan dipilih pokok 

bahasan yang dianggap penting. Peneliti menfokuskan untuk 

mereduksi data pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang 

dilakukan oleh siswa dan guru kelas 3 dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 

b. Analisis data 

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data yang diperoleh 

menggunakan kriteria tertentu dan menggunakan teknik analisis. 

Penelitian pada tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai pada interpretasi data yang diperoleh sebelumnya. 

c. Mengambil kesimpulan 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan menyimpulkan data yang 

diperoleh sesuai dengan permasalahan atau kegiatan yang ada. 

d. Meningkatkan keabsahan data 

Meningkatkan keabsahan data dapat dilakuakn dengan menggunakan 

triangulasi. 
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4. Pelaporan 

Tahap pelaporan merupakan tahapan penulisan laparan dari data yang 

telah diperoleh atau tahap akhir penelitian dari beberapa prosedur  

penelitian kualitatif. Pada tahap pelaporan, peneliti melakukan 

penyusunan laporan penelitian secara sistematis berupa data dari hasil 

informasi yang didapat oleh peneliti. Pada tahap pelaporan, peneliti 

memaparkan hasil temuannya selama di lapangan. 

G. Analisis Data 

1) Reduksi data 

Reduksi data  yaitu merangkum, memilih dan menfokuskan hal- hal 

yang pokok dan penting serta membuang data yang tidak dibutuhkan 

sehingga pada akhir dapat ditarik kesimpulan. 

Peneliti menfokuskan pada proses pembelajaran tematik kelas 3 yang 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SDIT 

Ibnu Hajar Kota Batu. Peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru dan siswa dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah dan kendala- kendala dalam pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan. 

2) Penyajian data 

Setelah data direduksi, peneliti melanjutkan pada tahap penyajian data 

yaitu informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan. 

Penyajian data penelitian kualitatif yang paling sering digunakan 

adalah teks bersifat naratif yaitu menguraikan atau menjelaskan. 

Penyajian data untuk pola- pola yang bermakna, memberikan 
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan memberikan 

tindakan. 

Peneliti menyajikan data mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran tematik kelas 3 tema 6 

Energi dan Perubahannya secara deskripsi atau pemaparan data secara 

jelas dan terperinci. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan kepada wali kelas 3 dan siswa kelas 3 

SDIT Ibnu Hajar Kota Batu. 

3) Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakuakan dengan mengemukakan kesimpulan 

awal dengan didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan 

tersebut kredibel atau dapat dipercaya. 

Data penelitian kualitatif ini mengenai pemanfaatan lingkungan 

sekolah pada pembelajaran tematik kelas 3 untuk dianalisis sehingga 

memperoleh kesimpulan. 

H. Pengecekan Keabsahan 

Keabsahan data yang dilakuakn dengan teknik triangulasi merupakan 

bagian yang penting dalam penelitian, karena data yang diperoleh akan 

lebih konsisten sehingga data yang diperoleh valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Triangulasi data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu triangulasi data, triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
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1) Triangulasi sumber 

Peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian kepada guru 

kelas 3 Ibnu Nafis dan siswa- siswi kelas 3 Ibnhu Nafis. Peneliti 

membuktikan secara langsung data yang diperoleh dengan 

membandingkan data yang sudah diberikan. 

2) Triangulasi teknik 

Peneliti menggunakan tiga metode yaitu wawancara kepada guru kelas 3, 

observasi kegiatan pembelajaran dan dokumentasi berupa foto kegaiatan 

pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dan rekaman suara dari 

kegiatan wawancara. Ketiga teknik peng umpulan data bersifat saling 

mengecek satu sama lain sehingga data yang diperoleh dapat terangkum 

secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


