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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Hal ini karena penelitian yang dilaksanakan memiliki karakteristik sesuai lokasi 

penelitian yaitu mengenai pembentukan kedisiplinan siswa kelas IV di SDN 

Turen 02.  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 

yang ditunjukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

Moelong (2007:6). 

 Menurut sugiyono (2010) penelitian kualitatif memiliki yaitu:  

1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci yaitu data yang diperoleh akan dipaparkan sebagai 

pelaksana. Karena disamping pengumpul data dan menganalisa data peneliti 

juga terlibat langsung dalam proses   penelitian,  

2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, karena data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata tertulis atau lisan serta gambar dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati sehingga tidak menekankan pada angka,  

3)  Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses,  
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4) Penelitian kualitatif  lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) 

yaitu adanya batas permasalahan yang ditentukan dalam fokus penelitian. 

Peneliti akan mendefinisikan tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA di SDN Turen 02 kelas IV dan peneliti akan mendefinisikannya apa 

adanya sesuai dengan data yang didapat selama melakukan penelitian dalam 

bentuk rangkaian kata-kata. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data yang di 

analisis di SDN Turen 02 kelas IV, sehingga kehadiran peneliti dilokasi sangat 

diperlukan. Dalam observasi, peneliti datang ke sekolah yang akan diamati, 

kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh pihak sekolah. Peneliti 

diketahui statusnya sebagai pihak peneliti karena sebelumnya peneliti mengajukan 

surat penelitian dari fakultas dan sekolah menerima dan menyetujui bahwa 

peneliti akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang akan dituju untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Turen 02 Jl. Jend. 

Achmad Yani NO. 63 A Kec. Turen Kab. Malang. Penelitian dilakukan pada 

tahun ajaran 2018-2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap hingga peneliti 

mendapatkan hasil yang diharapkan.   
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3.4 Sumber Data 

Pengertian data adalah keterangan atau bahan yang nyata dapat dijadikan 

bahan kajian (analisis). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

sumber data primer berupa hasil wawancara dan hasil observasi,sedangkan data 

sekunder berupa dokumentasi. Adapun sumber data tersebut adalah: 

a. Data primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer pada penelitian ini adalah 

mengenai data dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa, guru dan 

kepala sekolah terkait dengan hasil belajar ujian tengah semester mata 

pelajaran IPA siswa. Dan observasi yaitu peneliti akan mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan di SDN Turen 02 di kelas IV.  

b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi terkait pembelajaran di SD Turen 

02 di kelas IV. 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah 

Arikunto (2006:160). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut: 
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a) Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang didasarkan pada 

pemantauan pada kejadian proses yang terjadi. Observasi berarti mengamati dan 

mencatat secara runtut pada unsur-unsur yang terlihat dalam suatu kejadian atau 

gejala-gejala / fenomena dalam objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan 

mengamati cara guru memberikan proses pembelajaran pada siswa di SDN Turen 

02 di kelas IV. 

b) Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara membantu peneliti mendapatkan data / 

informasi di mana peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab 

oleh orang-orang yang akan diwawancarai (narasumber). Pada penelitian ini 

obyek wawancara  adalah kepala sekolah, walikelas dan siswa.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengetengahkan data verbal yang terdapat 

dalam surat-surat, catatan harian (jurnal), dan kenangan-kenangan (memori), 

laporan-laporan dan sebagainya. Menurut Koentjaraningrat (Dalam Endang, mata 

kuliah metode penelitian) sifat istimewa dari data verbal ini adalah data tersebut 

dapat mengatasi ruang dan waktu, sehingga membuka kemungkinan bagi si 

peniliti untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala social yang terjadi 

sebelumnya.  

Sedangkan dokumen dalam arti luas meliputi foto, suara, video, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini teknik dokumenter digunakan untuk menggali 

data tentang hasil belajar siswa kelas IV di SDN Turen 02 khususnya mata 
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pelajaran IPA dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini dokumentasi yang 

akan peneliti gunakan adalah berupa foto dan instrument wawancara. 

 

3.6 Prosedur Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif, peneliti tidak perlu menyusun rencana penelitian, 

cukup dengan mempersiapkan tema dan masalah pokok penelitiannya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, peneliti merumuskan masalah 

secara lebih spesifik bergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Jika peneliti 

ingin merumuskan hipotesis, maka hipotesis dirumuskan dari lapangan, namun 

bisa diubah apabila diperlukan pada saat berlangsungnya penelitian. Penyebab 

eksternal merupakan faktor kedua. Peneliti lebih mengutamakan kontak terus 

menerus dengan subjek dalam lingkungan hidup sehari-harinya. Oleh sebab itu, 

teknik observasi partisipasi dan wawancara merupakan teknik yang paling utama 

dalam penelitian kualitatif. Peneliti mencatat apa yang dilihat, didengar secara 

sistematik. Dalam proses pengumpulan data tersebut, peranan peneliti adalah 

sebagai instrumen.  

Penelitian kualitatif di bidang pendidikan tidak dilaksanakan di 

laboratorium, tetapi di lapangan di tempat peristiwa pendidikan berlangsung 

secara natural (alami). Data dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat dalam 

tingkah laku alamiah, seperti guru, siswa, orang tua, dan lain-lain. Hasil penelitian 

kualitatif sesuai dengan prosedur di atas berupa deskripsi analitik, yaitu uraian 

naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang 

ditelitinya. Temuan-temuan penelitian berupa konsep-konsep bermakna dari data 
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dan informasi dikaji dan disusun untuk menyusun proposisi-proposisi ilmiah atau 

teori hipotesis. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Menetapkan topik atau tema penelitian yaitu mengenai hasil belajar ujian 

tengah semester pada mata pelajaran IPA di kelas IV  di SDN Turen 02. 

b. Pengumpulan data penelitian yaitu meliputi: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

c. Proses reduksi dan pengelompokan data 

d. Menyusun kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

 

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus 

menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh 

pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang 

digunakan belum adanya pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami 

kesulitan dalam melakukan analisis. 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan 

teknik analisis deskriptif  kualitatif. Teknik menganilis data yang bersifat 

kualitatif dengan cara data yang dikumpulkan serta dikategorikan dalam bentuk 

kasar dan diunitkan oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian ini yaitu 
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bertujuan untuk mengetahui hasil belajar ujian tengah semester pada mata 

pelajaran IPA pada kelas IV di SDN Turen 02. 

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu: 

1. Peneliti akan memulai analisis dengan menelaah seluruh data yang 

diperoleh berdasarkan teknik-teknik penelitian, kemudian data-data 

tersebut peneliti rangkum dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan.  

2. Selanjutnya peneliti mengadakan pemeriksaan data dilanjutkan dengan 

penafsiran data.  

3. Data penelitian yang di dalamnya dibahas mengenai hasil belajar ujian 

tengah semester pada mata pelajaran IPA SDN Turen 02, yang menjadi 

sumber penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


