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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong (2004: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan jenis kualitiatif karena 

peneliti   bertujuan agar peneliti dapat mengkaji dan mendeskripsikan secara 

menyeluruh mengenai kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di SDN 

Tlekung 01 Batu. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat langsung 

tanpa memberikan perlakuan apapun dalam penelitian. 

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Trianto (2010:197) mendefiniskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. 

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah 

aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena dalam hal ini 

penelitian ditujukan untuk untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
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fenomena yang terdapat selama proses pembelajaran dengan menggambarkan  

kondisi yang apa adanya. Melalui penelitian deskriptif kualitatif  ini peneliti 

menganalisis tentang data aktual mengenai kompetensi pedagogik guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SDN Tlekung 01 Batu. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Tlekung 01 Batu. Dalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai perancang, pelaksana, pengumpul data yang diperlukan 

guna melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan juga bertindak 

sebagai pembuat laporan hasil penelitian. Kehadiran peneliti dalam proses 

penelitian dilakukan mulai observasi awal sampai pada tahap penelitian. Observasi 

awal dilakukan dengan observasi pada guru untuk mengetahui model pembelajaran 

dan pelaksanaannya. Di samping itu peneliti akan  melakukan wawancara  utuk 

mengetahui pelaksanaan  proses pembelajaran PAIKEM di SDN Tlekung 01 Batu. 

Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan 

hubungan yang baik dengan subyek penelitian. Menurut Ahmadi (2014: 171) 

menyebutkan peneliti bertindak sebagai Partisipan Pasif, karena dalam  penelitian 

ini, peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses pembelajaran 

dan memastikan data yang diambil benar-benar murni berdasarkan fakta lapangan.  
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu SDN Tlekung 01 Batu, 

tepatnya di Jl. Raya Tlekung 51, Kec. Junrejo Kota Batu. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April 2017. Adapun rencana penelitian yang akan 

dilakukan peneliti, sebagai berikut: 

 

No. Rencana Kegiatan 

Bulan 

Tahun 
Feb Aprl Jul Ags Okt 

Mg 

4 

Mg 

1 

Mg 

2 

Mg 

4 

Mg 

3 

Mg 

4 

Mg 

1 

Mg 

2 

1 Persiapan         2016 

 a. Observasi awal          

 b. Idenditfikasi 

masalah 

         

 c. Pengajuan judul          

 d. Penyusunan 

proposal 

         

2 Pelaksanaan         2017 

 a. Seminar proposal          

 b. Pengumpulan data 

penelitian 

         

 c. Pengolahan data          

3 Penyusunan Laporan         2017 

 a. Penulisan laporan          

 b. Ujian skripsi          

 

3.1 Tabel Rencana Penelitian 
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D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi belajara mengajar guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM kelas 4 di SDN Tlekung 01 Batu. 

Subjek penelitian yaitu guru kelas 4 yang sedang pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran PAIKEM, dan objek penelitiannya adalah interaksi belajar 

mengajar dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. 

1. Observasi   

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan mengamati secara langsung obyek yang diteliti sehingga melalui 

metode inilah penulis memperoleh data tentang kompetensi pedagogik guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan menggunakan instrumen pengumpulan data. Instrumen tersebut berupa 

lembar observasi yang berbentuk checklist berisi tentang 2 kompetensi dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM (perancangan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran). Lembar checklist berisi indikator perilaku yang 

diobservasi dan memberikan tanda cek () jika perilaku yang diobservasi muncul 

sesuai dengan kompetensi guru. Tujuan instrumen observasi tersebut digunakan 
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agar lebih memudahkan peneliti saat melakukan observasi. Berikut ini adalah 

bentuk instrumen observasi yang akan digambarkan melalui tabel. 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara  

terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara adalah sebagai 

alat pembantu untuk melengkapi keterangan-keterangan yang belum diperoleh 

dalam proses observasi , dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

lisan dan dijawab dengan lisan pula oleh subjek penelitian.  Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan berdialog secara langsung kepada subjek penelitian 

yaitu guru kelas IV SDN Tlekung 01 Batu yang dianggap menguasai tentang fokus 

penelitian. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya mengenai 

kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan model pembelajaran PAIKEM 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Pengambilan data melalui dokumen menjadi pelengkap 

bagi penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) ataupun yang lain yang 

tentunya dapat memberikan informasi bagi penelitian. 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu adanya dokumen-

dokumen yang menyatakan bahwa guru kelas 4 di SDN Tlekung 01 Batu telah 

melakukan pembelajaran PAIKEM dan memiliki kompetensi pedagogik yang 



32 
 

 
 

terdiri dari 2 aspek. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti  secara langsung dari sumber datanya. 

Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara maupun instrumen khusus 

yang dirancang sesuai dengan tujuannya.  

Data primer ini dicatat atau ditulis setiap mengadakan wawancara ataupun ketika 

observasi di lapangan sebagai bentuk hasil informasi yang didapat yang nantinya 

akan dianalisis. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada. Data sekunder bisa 

berupa arsip atau dokumen-dokumen tentang subjek yang diteliti sebagai penguat 

atau pendukung dalam penelitian.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data. Instrumen yang digunakan peneliti ini meliputi lembar observasi, lembar 

wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010: 305).  

1. Lembar Observasi 

Lembar pedoman observasi merupakan instrument yang digunakan untuk 

memperoleh data pada saat penelitian. Selama observasi berlangsung peneliti 

mengamati kompetensi pedagogik guru dalam proses penerapan model 

pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Tlekung 01 

Batu. 
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2. Lembar Wawancara 

       Lembar wawancara ini digunakan untuk menggali lebih jauh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Adapun wawancara ini dilakukan dengan guru kelas  IV 

SDN Tlekung 01 Batu. Selama proses wawancara peneliti menggunakan alat 

perekam suara sebagai alat bantu agar tidak terdapat informasi yang terlewatkan 

dari narasumber. Melalui penggunaan alat bantu tersebut akan menjaga konsentrasi 

peneliti pada perihal yang ditanyakan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik. Komponen-komponen dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan observasi dan juga 

wawancara yang dilakukan sebelumnya, komponen yang telah dibuat guru dalam 

RPP, video dan foto guru dalam melaksanakan model pembelajaran PAIKEM, foto 

siswa saat mengikuti model pembelajaran PAIKEM. Jadi, dokumentasi dilakukan 

sebagai suatu langkah untuk mengetahui kevalidan data yang didapat berdasarkan 

teknik sebelumnya. Data tersebut sebagai bukti untuk menggambarkan kompetensi 

pedagogik guru dalam pelaksanaan model pembelajaran PAIKEM pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di SDN Tlekung 01 saat penelitian berlangsung. 
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G. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh 

peneliti dari awal penelitian dilaksanakan hingga penelitian berakhir. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan judul 

penelitian, fokus masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya 

peneliti menentukan tempat penelitian, dan meminta izin untuk melakukan 

penelitian di lembaga tersebut. Menyusun rancangan penelitian, yaitu menyiapkan 

alat, teknik, instrumen, menentukan sumber data dan responden untuk melakukan 

wawancara dan pengumpulan data. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

wawancara serta melakukan observasi di kelas secara langsung dan peneliti akan 

melakukan analisis serta pengamatan kompetensi pedagogik guru dalam 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas IV. Selain itu, peneliti juga berusaha mendapatkan dokumentasi dengan 

mengambil foto saat pelaksanaan model pembelajaran PAIKEM di kelas, serta 

dokumentasi-dokumentasi lainnya di SDN Tlekung 01 Batu yang berkaitan dengan 

kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan model pembelajaran PAIKEM pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Penelitian ini akan diambil 3 kali dalam waktu 3 pertemuan. Pertemuan 

pertama peneliti akan melakukan wawancara kepada guru kelas IV, serta mencatat 
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temuan-temuan di lapangan sesuai kebutuhan peneliti. Pertemuan kedua peneliti 

akan melakukan pengamatan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas IV, serta 

mencatat temuan-temuan di lapangan sesuai kebutuhan peneliti. Pada pertemuan 

ketiga peneliti akan melengkapi data yang belum lengkap yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

3. Tahap Penyelesaian  

Dalam tahap ini setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis data 

yang didapatkan melalui kegiatan wawancara, dokumentasi, dan observasi yang 

telah dilakukan. Peneliti mengelompokkan beberapa pembahasan sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah diajukan. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan 

mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru dalam melaksankan model 

pembelajaran PAIKEM.  

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh peneliti. Proses 

analisis data dilakukan terhadap seluruh data yang tersedia yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang sudah dirangkum dalam tulisan (catatan). 

Setelah menelaah data kemudian dilanjutkan dengan memilah, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dalam proses penyajian data 

dan pengambilan kesimpulan, yang dimaksudkan sebagai proses penyaringan dan 

pemilihan dari data yang kurang relevan dengan tujuan untuk mendeskripsikan data 

yang benar-benar mendukung kegiatan analisis. Selanjutnya dilakukan penyajian 

data dan kemudian dilakukan penyimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian 

dianalisa dan disusun secara sistematis berbentuk laporan skripsi sesuai dengan 

kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. 
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H. Teknik Analisis Data 

Pada teknik analisis data, peneliti akan melakukan pencatatan, penyusunan, 

pengolahan dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada dalam 

kaitannya dengan masalah penelitian. Data-data yang terkait dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang diperoleh, peneliti mulai mengorganisasikan data 

tersebut. Dengan demikian pada gilirannya peneliti akan dapat menemukan makna 

dari data yang dikumpulkan. Analisa data dilakukan dengan langkah-langkah 

penelitian ialah penelaah, pengurutan, pengelompokan data, dan penyusunan 

temuan-temuan saat penelitian. Selanjutnya dengan analisis seperti ini akan 

diketahui kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan model pembelajaran 

PAIKEM pada lembaga tersebut. 

Data selama dilapangan menurut Mills dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 

246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Komponen analisis data menggunakan tipe 

interactive model, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan 

penafsiran atau verifikasi 
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1. Pengumpulan Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

informan. Peneliti melakukan pencatatan terhadap semua data yang sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu kompetensi pedagogik guru dalam melaksankan model 

pembelajaran PAIKEM sesuai dengan hasil observasi, dokumentasi dan 

wawancara. 

2. Reduksi Data 

 Proses analisis data selanjutnya ialah peneliti melakukan reduksi data. Setelah, 

mempelajari dan menelaah hasil pengumpulan data, maka langkah berikutnya ialah 

mengadakan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak 

perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Reduksi 

data dilakukan apabila data yang diperoleh terlalu banyak dan rumit sehingga dapat 

membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Pada proses reduksi data peneliti mengumpulkan 

semua data tentang kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan model 

pembelajaran PAIKEM  pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SDN 

Tlekung 01 Batu.  

3. Penyajian Data 

      Setelah pengumpulan data telah dilakukan, peneliti melakukan penyajian data. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 
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Artinya penyajian data bukan dengan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-

kata kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat 

deskriptif. Teknik penyajian data digunakan untuk menganalisa dan menyajikan 

data mengenai kompetensi pedagogik guru dalam melaksankan model 

pembelajaran PAIKEM. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah pengumpulan data, penyajian data, dan reduksi data selesai 

dilakukan maka langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Pusat perhatian 

reduksi data adalah menyiapkan data dan mengolahnya sedemikian rupa untuk 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna pada kompetensi 

pedagogik guru dalam melaksankan model pembelajaran PAIKEM. 
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