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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Sugiyono (2006 :15) mengemukakan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara  purposive dan  snowball,  teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan  makna daripada generalisasi. 

3.2 Diskripsi Metode Penelitian Kualitaif Pendidikan  

Penelitian kualitatif pendidikan tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang 

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosisal tersebut dapat terjadi di lingkungan 

pendidikan atau sekolah dimana bisa menjadi obyek penelitian seperti aktivitas siswa, 

kondisi sekolah, prestasi siswa, kegiatan guru dll. Penelitian kualitatif pendidikan 

bersifat induktif karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, instrumennya adalah 

peneliti itu sendiri. Untuk analis datanya dari induktif kemudian dikonstruksikan 

menjadi suatu hipotesis atau teori. Dalam penelitian kualitatif untuk menguji 

keabsahan data dengan mengunakan triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan 

data dari berbagai sumber kemudian dikaji lebih mendalam supaya data yang 

diperoleh  bisa dikatakan data bermakna. Data bermakna berarti data yang benar-

benar telah teruji kebenarannya. Dalam penelitian kualitaif pendidikan pada dasarnya 

mempunyai dua tujuan utama yaitu yang pertama, menggambarkan dan 

mengungkapkan. Kemudian yang kedua menggambarkan dan menjelaskan. Sesuai 

dengan tujuan maka penelitian kualitatif pendidikan diharapkan bisa membuktikan 
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suatu fenomena atau masalah sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk 

mendapatkan data yang bermakna supaya peneliti bisa menetukan hipotesis maka 

pengambilan data bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dan wawancara bisa dilakukan secara berulang-ulang agar 

informasi data yang di dapat bisa terus berkembang, karena semakin banyak data 

yang diperoleh maka akan semakin mempermudah peneliti dalam mengambil 

kesimpulan. 

3.3 Kancah Penelitian / Tempat Penelitian  

 Penelitian di lakukan pada tanggal 3-11 Mei di SDN 1 Gumelar khususnya 

pada mata pelajaran IPA di kelas 2 tahun pelajaran 2012/2013 Kecamatan 

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo.  

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Guru kelas 2 di SDN 1 

Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Subjek penelitian bisa 

diperluas untuk menambah informasi yang akan diperoleh sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian, akan tetapi ruang lingkup kelas dan mata pelajaran 

terbatas khususnya pada mata pelajaran IPA dan aktivitas siswa dibatasi ketika guru 

menerapakan metode bervariasi seperti metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, 

dan kerja kelompok pada pembelajaran IPA. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  

3.5.1 Pengambilan data dilakukan dengan 3 tahap: 

1. Langkah atau tahap yang pertama, peneliti melakukan observasi langsung ke 

lapangan. Dan yang menjadi obyek penelitian adalah SD 1 Gumelar Kecamatan 

Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, tahap ini agar peneliti memperoleh 

gambaran tentang situasi atau kondisi dari obyek yang sebenarnya terjadi. 
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2. Langakah atau tahap kedua, peneliti sudah melakukan wawancara dengan sumber 

obyek penelitian yaitu guru dan siswa kelas 2. Wawancara ini dimaksudkan agar 

peneliti dapat memperoleh keterangan yang berupa kumpulan data mentah dan 

selanjutnya nanti dideskripsikan menjadi data yang mempunyai makna. 

3. Langkah atau tahap yang ketiga, peneliti melakukan dokumentasi obyek 

penelitian yang diteliti, dapat berupa foto atau gambar dari proses pembelajaran 

IPA yang berlangsung, tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperjelas fakta 

dari sebuah data.   

3.5.1.1  Wawancara  

 Esterberg (dalam Sugiyono, 2006: 317) mendefinisikan wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Stainback 

(dalam Sugiyono, 2006: 318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak bisa ditemukan 

melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 2 SD Negeri 1 

Gumelar kecamatan Wadaslintang kabupaten Wonosobo.  

3.5.1.2  Dokumentasi  

 Sugiyono (2006: 329) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan 

dengan cara pengambilan gambar (foto) ketika pembelajaran IPA di kelas 2 sedang 

berlangsung.  

3.6  Teknik Analisis Data  

Sugiyono (2006: 334) menyatakan bahwa analisis data adalah  

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
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dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 
dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami. Penelitian 
kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.  

Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

membuat catatan lapangan, dalam bentuk verbatim wawancara, mereduksi data 

dengan cara membuang data-data yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Selanjutnya dihubungkan pola pengembangan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Dari hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak.  

3.7 Uji Keabsahan Data  

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibiltas data 

tentang penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas II SD N 1 

Gumelar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo pada mata pelajaran IPA, 

maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan langsung ke 

guru, siswa dan pustaka. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan  

mana  spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang dianalisis oleh peneliti akan 

manghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data tersebut. Member check  dilakukan dengan tujuan 

memberikan kesempatan pada subyek untuk segera memperbaiki data dan menentang 

suatu penafsiran yang barang kali salah.  
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Skema Triangulasi sumber : 
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