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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2015:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah bahwa peneliti 

sebagai instrument pokok dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada pengeneralisasian. Penelitian ini mendeskripsikan suatu fenomena yang 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dialami oleh subjek penelitian dan 

dapat menyajikan datat kalimat naratif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud 

mendeskripsikan pelaksanaan keterampilan bertanya pada pembelajaran tematik 

kelas III  di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang. 

Menurut Sugiyono (2015:17) salah satu tahapan dalam penelitian 

kualitatif adalah tahap orientasi atau deskripsi. Peneliti akan menggambar hal 

yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Peneliti mengenal sekilas 

terhadap informasi yang diperolehnya.  

 

a. Tempat Penelitian 

SD Negeri Lowokwaru 2 Malang terletak di Jl. Tretes No.3, Lowokwaru, 

Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada waktu Bulan Oktober 2017. 
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3.2 Sumber Data 

 

Menurut Hasan (2002: 82) yang dimaksud data yakni keterangan tentang 

suatu hal, keterangan ini berupa hal yang diketahui atau yang dianggap atau 

anggapan. Data juga bias berarti suatu fakta yang digambarkan lewat angka, 

simbol, kode, dan lain-lain. 

Data penelitian dikumpulkan dapat lewat instrumen pengumpulan data, 

observasi, wawancara serta lewat data dokumentasi. Sumber data terbagi ke dalam 

dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang 

didapatkan dari sumber awal melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang 

dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran 

yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data sekunder yaitu data yang 

didapatkan dari sumber tidak langsung, data tersebut dapat berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan serta kecermatan informasi 

mengenai suatu subyek dan variabel penelitian tergantung pada cara serta alat 

yang digunakan untuk mengambil data yang dipergunakan. Hal ini akan 

berdampat paad ketepatan hasil penelitian. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

yangdiperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian yakni para siswa kelas 

III Sekolah Dasar Negeri 2 Lowokwaru Malang. Sedangkan datasekundernya 

adalah data yang berupa dokumentasi seperti foto wawancara,profil sekolah dan 

lain-lain. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, 

karena berguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2015:63) penelitian kualitatif dalam hal pengumpulan data, 

data yang dikumpulakn harus senatural mungkin (kondisi yang alamiah), sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan data dominan pada observasi berperan 

serta(participant observation), wawancara yang lebih mendalam, dan serta data 

dokumentasi. 

a. Observasi 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi 

partisipatif pasif untuk mengamati pelaksanaan keterampilan pada pembelajaran 

tematik SD Negeri Lowokwaru 2 Malang. Observasi ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan keterampilan 

bertanya pada pembelajaran tematik SD Negeri Lowokwaru 2 Malang, serta 

respon siswa terhadap pelaksanaan keterampilan bertanya pada pembelajaran 

tematik SD Negeri Lowokwaru 2 Malang. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data wawancara yang terstruktur menjadikan data 

yang diperoleh jauh lebih mendalam dan bermakna. Wawancara ini ditujukan 

kepada guru dan siswa kelas III di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang. Tujuan dari 

wawancara ini yakni untuk memperoleh data-data yang akurat 

mengenaipelaksanaan keterampilan bertanya pada pembelajaran tematik di SD 

Negeri Lowokwaru 2 Malang, serta respon siswa terhadap 
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pelaksanaanketerampilan bertanya pada pembelajaran tematik di SD Negeri 

Lowokwaru 2 Malang. 

c. Dokumentasi 

Dokumen dapat diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, serta karya-karya yang 

monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan 

lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada. Studi dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan keterampilan bertanya 

pada pembelajaran tematik di SD Negeri Lowokwaru 2 Malang, serta respon 

siswa terhadap pelaksanaan keterampilan bertanya pada pembelajaran tematik di 

SD Negeri Lowokwaru 2 Malang. 


