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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Pada bab 3 ini peneliti memaparkan kaitannya tentang metode penelitian 

yang akan digunakan selama proses penelitian dilakukan yang meliputi, 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran dan peran peneliti, lokasi dan waktu 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian 

dan teknik analisis data. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 

deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkanfenomena-fenomena yang terjadi 

terhadap implementasi pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik di 

SD Muhammadiyah 1 Malang. Pada penelitian ini tidak melibatkan perhitungan, 

maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan 

orang yang diamati.Tujuan penelitian deskriptif ialah untuk membuat 

deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Diharapkan 

dengan pendekatan kualitatif diskriptif ini, agar lebih akurat untuk memperoleh 

pemahaman dan penafsiran secara mendalam dan nyata tentang makna dari 

fenomena yang ada di lapangan 

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti 

 Kehadiran peneliti sangat diperlukan guna mengumpulkan data yang 

diperlukan guna melengkapi informasi penelitian.Kehadiran peneliti dalam proses 

penelitian dilakukan ketika pra observasi kemudian dilakukan dengan observasi, 
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dokumentasi dan melakukan wawancara terhadap siswa, guru dan kepala sekolah 

SD Muhammadiyah 1 Malang. 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. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan lokasi di sekolah yang bernama: SD 

Muhammadiyah 1 Malang, yang beralamatkan di Jalan Kawi Nomor, Kecamatan 

Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017, dengan menyesuaikan kalender akademik 

di sekolah tersebut.  

 Peneliti memilih SD Muhammadiyah 1 Malang karena sekolah ini adalah 

salah satu dari sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Di dalam pembelajaran 

pendidikan kecakapan hidup masih memerlukan peningkatan. Sekolah ini relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga data yang digunakan akan lebih 

akurat.  

3.4 Sumber Data 

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian, yaitu : 

1. Informan

Informan adalah seseorang yang dipandang mengetahui masalah yang 

diteliti dengan baik dan bersedia untuk memberikan informasi kepada 

peneliti.Orang yang mengetahui dan dapat dipercaya secara mendalam tentang 

data yang diperlukan disebut key informan. Adapun key informan dalam 

penelitian ini adalah gurukelas IV-B sebagai perwakilan guru kelas. Untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap dibutuhkan juga para informan-informan 
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pendukung yaitu kepala sekolahserta siswa kelas IV-B SD Muhammadiyah 1 

Malang. 

1. Riset Lapangan (Field Research)

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kualitatif, dan 

termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research).Dalam penelitian ini, 

pendekatan terkait erat dengan pengamatan berperanserta.Dalam penelitian 

lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung 

proses penerapan pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan siswa pada 

pembelajaran tematik.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, maka diperlukan 

beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1) Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi ini peneliti gunakan sebagai bahan secara langsung 

obyek yang diteliti sehingga melalui metode inilah penulis memperoleh data 

tentang kondisi siswa saat melaksanakan pembelajaran tematik dikelas. Observasi 

yang peneliti gunakan pada saat penelitian berlangsung dengan mengamati 

karakteristik anakdan proses pembelajaran pendidikan kecakapan hidup yang 

diberikan pada saat melaksanakan pembelajaran tematik. 

2) Metode Wawancara

Metode inipenulis gunakan untuk memperoleh data mengenai proses

implementasi pendidikan kecakapan hidup, dan untuk melengkapi data mengenai 

tujuan diterapkannya pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik di 
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SD Muhammadiyah 1 Malang. Wawancara kepada kepala sekolah dan guru 

dilakukan secara terstrukutur, sedangkan wawancara kepada siswa tidak 

terstruktur. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis, dengan wawancara terstruktur ini setiap responden (guru) 

diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat mencatat hasil wawancara. 

Wawancara dilakukan akan diulang kembali, apabila data yang diperoleh belum 

relevan dengan topik dan fokus penelitian.  

3) Metode Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang

kondisi pelaksanaan dan pendidikan kecakapan hidup yang diberikan oleh guru 

pada pembelajaran tematiki di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

3.6 Prosedur Penelitian 

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 memulai mengumpulkan data 

dengan observasi lapangan dan peneliti akan melakukan analisis dan pengamatan 
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pada pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik yang dilakukan di 

IV-B SD Muhammadiyah 1 Malang. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data

melalui wawancara kepada kepala sekolah. Peneliti berusaha mendapatkan 

dokumentasi di SD Muhammadiyah 1 Malang yang berkaitan dengan 

implementasi pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik. 

3) Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis 

data yang didapatkan melalui kegiatan wawancara, dokumentasi, observasi dan 

catatan lapangan yang telah dilakukan. Peneliti mengelompokkan beberapa 

pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Sehingga 

peneliti dapat mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pendidikan life 

skilldi SD Muhammadiyah 1 Malang, pelaksanaan pendidikan life skill, faktor 

penghambat dan pendukung serta solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi 

hambatan tersebut.  

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 

prosespenyaringan dan pemilihan dari data yang kurang relevan dengan tujuan 

untukmendeskripsikan data yang benar-benar mendukung kegiatan analisis. 

Selanjutnya dilakukan penyajian data dan kemudian dilakukan penyimpulan hasil 
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penelitian.Hasil penelitian dianalisa dan disusun secara sistematis berbentuk 

laporan skripsi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. 

3.7 Teknik Analisis Data 

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 3.1Komponen dalam analisis data (Miles, 1992:19) 

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai 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 penerapan pendidikan kecakapan hidup pada 

pembelajaran tematiksesuai dengan hasil observasi,dokumentasi, wawancara, dan 

catatan lapangan. 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan 

penafsiran atau verifikasi 
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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.Reduksi data merujuk pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data 

mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Dalam reduksi data, peneliti 

mengabaikan berbagai data dan informasi yang diyakini tidak berhubungan 

dengan fokus penelitian yaitu implementasi pendidikan kecakapan hidup pada 

pembelajaran tematik kelas IV-B. 

3. Penyajian Data

Setelah pengumpulan data telah dilakukan, peneliti melakukan penyajian 

data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

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 implementasi pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran 

tematik kelas IV-B di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

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 pelaksanaan 

pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik kelas IV-B 




