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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode 

deskriptif. Pendekatan kualitatif  ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan 

langsung yang terjadi dilapangan. jenis metode deskriptif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

tematik yang berbasis HOTS yang dilaksanakan di SDI Al Azhar 56 Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peran peneliti sebagai pengamat aktif dan berperan menjadi kunci instrument 

pada penelitian ini. Kegiatan observasi dilakukan peneliti secara langsung menuju 

sekolah yang diteliti secara langsung. Peneliti mengawali dengan meminta persetujuan 

jurusan untuk melakukan observasi awal ke sekolah. 

Proses mengkaji dan pelaksanaan penelitian dilandaskan  pada proses 

pencarian data secara mendalam. Setelah mendapatkan cukup data, dilanjutkan data 

tersebut untuk disajikan melalui deskripsi rinci berupa rangkaian kata-kata. Dalam 

penelitian dilakukan, kehadiran peneliti sangat penting karenakan peneliti berperan 

selaku observer atau pengamat, mengumpulkan, dan menganalisis data. Peneliti 

melakukan pengumpulan berbagai informasi melalui kepala sekolah, guru di SDI AL 

Azhar Malang. Sebagai observer atau pengamat, peneliti akan mengamati atau 

observasi implementasi pembelajaran  tematik menggunakan pembelajaran HOTS 

yang dilaksanakan di sekolah  dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, peneliti 
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melakukan observasi yaitu pelaksanaan pada saat penelitian. Peneliti 

mendokumentasikan, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk dokumen yang di 

miliki sekolah, peneliti juga melakukan observasi, angket dan  wawancara narasumber 

yaitu kepala sekolah, Guru kelas, dan wakil ketua kurikulum  berupa data dari 

prosedur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengenai pengimplementasian 

pembelajaran tematik menggunakan HOTS di SDI Al Azhar Malang. 

Kegiatan peneliti selain mengamati, kehadiran peneliti berperan menggali 

informasi yang berkaitan dalam penelitian, melalui kegiatan berkomunikasi dengan 

kepala sekolah, Guru kelas, kepala komite dan wakil ketua kurikulum. Informasi-

informasi yang didapat dilapangan dicatat oleh peneliti sebagai bahan penelitian dan 

peneliti menganalisis data yang didapat dilapangan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDI Al Azhar Malang yang terletak di De 

Cassablanca residence, Jl.Perdana Kusuma, Cemorokandang, Kedungkandang, 

Malang. Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena telah melaksanakan kurikulum 

2013 yang menggunakan pembelajaran berbasis HOTS di pelaksanaan proses 

belajar mengajarnya. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester genap 2019/2020. 

Waktu penelitian berfokus untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran tematik berbasis HOTS di SDI Al Azhar Malang dengan 



32 
 

wawancara kepala sekolah, Guru kelas, dan wakil ketua kurikulum, observasi, 

dokumentasi, angket serta catatan lapangan. 

 

D. Sumber Data 

Data yang dihimpun peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi selama kegiatan 

penelitian dilaksanakan di sekolah, narasumber wawancara merupakan kepala 

sekolah, guru kelas. Sumber data  primer dicatat secara tertulis dan untuk data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi implementasi pembelajaran tematik berbasis 

HOTS di SDI Al Azhar Malang dan catatan lapangan. 

E. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  

yang terkandung dalam implementasi pembelajaran tematik menggunakan 

pembelajaran HOTS sesuai dengan kegiatan dilapangan kemudian mencatat hasil 

pengamatan yang telah dilakukan. Data yang akan diperoleh melalui observasi 

adalah  implementasi pembelajaran tematik menggunakan pembelajaran HOTS 

yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tematik 

berbasis HOTS disekolah. Penggunaan teknik observasi memiliki tujuan untuk 

memperoleh data dengan cara yang ilmiah. 

2. Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melalui 

melakukan Tanya jawab dengan narasumber penelitian. Jenis wawancara dalam 

penelitian ini adalah wawancara terpimpin dengan narasumber mengetahui 
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maksud dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

narasumber sebagai berikut : 

a. Kepala sekolah 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai visi misi sekoah, 

prosedur perencanaan program sekolah, kualitas pendidik, perencaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pengimplementasian pembelajaran tematik berbasis HOTS serta 

bagaimana sarana dan prasana disekolah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

b. Guru Kelas 

Wawancara dilakukan untuk  menggali informasi mengenai, perangkat belajar 

selama pelaksanaan kegiatan belajar, pelaksanaan pembelajaran dan motivasi 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. 

c. Wakil Kepala Kurikulum 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai, pelaksanaan 

kurikulum dan sistem penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di SDI 

Al Azhar 56 Malang. 

3. Angket 

Angket bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melalui 

melakukan pertanyaan tertulis dengan narasumber penelitian. Jenis Angket dalam 

penelitian ini adalah Angket tertutup atau pertanyaan tertutup dengan narasumber 

menjawab Ya atau tidak. Pada penelitian ini Angket dilakukan kepada narasumber 

sebagai berikut : 
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a. Kepala sekolah 

Angket dilakukan untuk menggali informasi mengenai visi misi sekoah, 

prosedur perencanaan program sekolah, kualitas pendidik, perencaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pengimplementasian pembelajaran tematik berbasis HOTS serta 

bagaimana sarana dan prasana disekolah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

b. Guru Kelas 

Angket dilakukan untuk  menggali informasi mengenai, perangkat belajar 

selama pelaksanaan kegiatan belajar, pelaksanaan pembelajaran dan motivasi 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. 

c. Wakil Kepala Kurikulum 

 Angket dilakukan untuk menggali informasi mengenai, pelaksanaan 

kurikulum dan sistem penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di SDI 

Al Azhar 56 Malang. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pelengkap dari observasi, angket  

dan wawancara agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat. Dokumen yang 

akan diteliti sebagai berikut : 

a. Profil dan visi misi SDI Al Azhar Malang. 

b. Desain dalam kurikulum sekolah yang berisi pengimplementasian 

Pembelajaran berbasis HOTS 

c. Foto kegiatan implementasi pembelajaran Tematik berbasi HOTS. 

Selain menggunakan metode yang tepat, penelitian ini juga perlu 

menggunakan kisi-kisi instrument penelitian sebagai berikut : 
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan  berbagai proses yaitu : 

1. Persiapan 

a. Menentukan tempat tujuan penelitian, yang bertujuan untuk menentukan 

dimana tempat akan diberlangsungkan penelitian yang akan digunakan 

penelitian 

b. Mempersiapkan surat ijin penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan ijin 

penelitian di tempat yang akan digunakan penelitian. 

c. Membuat dan menyesuaikan instrument penelitian, dan pedoman penelitian. 

d. Melakukan konsultasi dan berdiskusi dengan sekolah yaitu kepala sekolah, 

yang bertujuan agar mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini penelitian diawali dengan pengumpulan data 

sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, pengumpulan data ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

a. Penggunaan teknik observasi akan berfokus untuk menganalisis temuan data 

dilapangan dan menjabarkan pengimplementasian pembelajaran tematik 

berbasis HOTS. Peneliti dalam observasi ini menjadi observer yang mencatat 

data temuan dilapangan. 

b. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terpimpin, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan dan menggunakan alat perekan suara agar data yang diperoleh lebih 
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akurat. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 

dan guru kelas 1, 2 dan 3. 

c. Peneliti melakukan dokumentasi menggunakan pedoman dokumentasi berisi 

data foto-foto dan visi-misi serta program kerja yang ada di SDI Al Azhar 56 

Malang. 

d. Peneliti melakukan penyebaran angket menggunakan pedoman angket berisi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS dalam 

pembelajaran Tematik di SDI Al Azhar 56 Malang. 

3. Analisis Data 

Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan secara langsung di sekolah, wawancara kepada narasumber yang telah 

ditentukan, dan melakukan dokumentasi pada setiap pengamatan yang dilakukan. 

Kemudian peneliti meringkas data yang didapatkan yang berfokuskan pada tujuan 

penelitian lalu membuat kesimpulan. 

4. Penulisan Laporan 

Proses penulisan laporan ini menjadi tahap akhir dari proses penelitian. lalu 

peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dengan tujuan 

mendapatkan masukan dan bimbingan dalam perbaikan kepenulisan laporan. 

G. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif yang didapatkan setelah pengumpulan 

data dalam jangka waktu tertentu yaitu menggunakan teknik analisis data Model 

Miles dan Huberman. Pola analisis data dan langkah penelitian ini akan 

digambarkan seperti diagram berikut :  
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Gambar 3.1 Pola Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Model Miles dan Huberman (dalam Wandi, 2013). 

 

Penelitian ini melakukan analisis dengan model Miles dan Huberman 

dengan tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data  

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan di SDI Al Azhar Malang, mengenai dari Prosedur, 

bentuk implementasi pembelajaran tematik menggunakan HOTS mengenai visi 

misi sekoah, prosedur perencanaan program sekolah, kualitas pendidik, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengimplementasian pembelajaran tematik 

berbasis HOTS serta bagaimana sarana dan prasana di sekolah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran. Data diperoleh melalui angket dan wawancara  dengan 

kepala sekolah, guru, observasi kegiatan, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data  

Tahapan Reduksi data digunakan pada proses menggabungkan beberapa data 

yang didapat agar menjadi satu. Hasil data yang diperoleh cukup banyak sehingga 

perlu menyederhanakan data yaitu dengan mereduksi data. Penelitian dilakukan 

melalui pengumpulan semua data di lapangan mengenai bentuk implementasi 
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pembelajaran tematik menggunakan HOTS mengenai visi misi sekoah, prosedur 

perencanaan program sekolah, kualitas pendidik, perencaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pengimplementasian pembelajaran tematik berbasis HOTS serta 

bagaimana sarana dan prasana disekolah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran. Data yang telah didapatkan melalui angket untuk guru, angket 

untuk kepala sekolah, wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan 

guru, wawancara dengan kepala komite, wawancara dengan wakil ketua 

kurikulum, observasi kegiatan. Kemudian, peneliti melakukan penysusnan data 

yang didapat, lalu merangkum hal-hal yang pokok agar memudahkan peneliti 

menjabarkan dan menyusun data.  

 

3. Penyajian Data (data display)  

Tahapan penyajian data, peneliti menyajikan data sesuai hasil temuan di 

lapangan selama waktu penelitian berlangsung. Penyajian data yang telah 

memalui proses reduksi lalu dideskripsikan dalam bentuk deskriptif yang 

bertujuan agar mendapat kesimpulan, data didapatkan dengan melakukan 

pengisian angket oleh guru dan kepala sekolah, wawancara dengan kepala 

sekolah, wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala komite, wawancara 

dengan wakil ketua kurikulum, observasi mengenai aktivitas agenda yang 

dilaksanakan pada implementasi pembelajaran tematik berbasis HOTS dan 

dokumentasi mengenai aktivitas dan agenda di sekolah. 

 

 

 



39 
 

4. Kesimpulan (verifikasi)  

Langkah terakhir, setelah mereduksi data dan menyajikan hasil data maka 

melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasari pada hasil 

pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, setelah 

direduksi lalu disajikan dalam berbentuk deskripsi dibagian akhir dipaparkan 

berupa kesimpulan.  

 

H. Pengecekan Keabsahan Data   

Pengecekan keabsahan data digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengecek data yang didapat peneliti merupakan sesuatu yang benar. Penelitian ini 

menggunakan pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan triangulasi. 

triangulasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data  yang 

ada dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data, dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun penjelasan mengenai triangulasi 

sumber dan triangulasi data sebagai berikut: 

1) Triangulasi Sumber 

Bertujuan agar mendapatkan keabsahan data melalui mengecek hasil data 

dari sumber-sumber. Hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada 

sumber ketika penelitian. Sumber data pada penelitian yang dimaksud adalah 

kepala sekolah dan guru kelas. Data yang diperoleh peneliti melewati proses 

analisis menggunakan triangulasi sumber untuk data identik yang diperoleh. 
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2) Triangulasi Teknik 

Dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil pengecekan keabsahan data 

melalui cara mengecek data yang didapat dari beberapa teknik dengan 

menggunakan sumber yang identik. Sumber yang identik dalam penelitian adalah 

kepala sekolah, guru, dan dokumentasi kegiatan. Data yang didapat dari lapangan 

menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.   


