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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian    

Penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan atau R & D menurut Borg & Gall, 

1983 yang diadaptasi oleh Sugiyono, 2012. Langkah 

– langkah pengembangan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: (1) potensi dan masalah; (2) 

pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) perbaikan desain; (6) Ujicoba produk; (7) 

Revisi Produk; (8) Ujicoba pemakaian; (9) Revisi 

Produk; dan (10) Produksi Masal. Langkah penelitian 

dan pengembangan ini dilakukan secara terbatas 

mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah 

kelima. Pertimbangan akan keterbatasan waktu 

penelitian maka penelitian ini difokuskan sampai 

dengan langkah yang ke lima. 

 

3.2. Desain Penelitian    

3.2.1. Potensi dan Masalah   

Langkah yang pertama dilakukan studi 

pendahuluan yang mempunyai tujuan untuk 

menggali potensi dan masalah yang dihadapi oleh SD 

Kristen Satya Wacana Salatiga berkaitan dengan 
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manajemen pembelajaran berbasis TIK dilihat dari 

aspek 5M yaitu:  

1. Man / SDM dalam hal ini Kepala Sekolah, 

Koordinator Kurikulum, Koordinator Sarana 

Prasarana, Koordinator IT dan Guru. 

2. Method / Model manajemen pembelajaran yang 

dilaksanakan di SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga sesuai kurikulum yang digunakan.  

3. Material / Sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh SD Kristen Satya Wacana Salatiga untuk 

mendukung pembelajaran. 

4. Machine / Perangkat TIK yang dapat dipakai 

untuk menunjang pembelajaran. 

5. Money / Dana yang dialokasikan SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga untuk integrasi TIK dalam 

pembelajaran. 

 
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data   

Langkah ke dua yang dilakukan adalah 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

studi dokumen. Tujuannya untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan manajemen pembelajaran di SD Kristen 

Satya Wacana dan untuk memperoleh gambaran 

efektifitas manajemen pembelajaran. Data yang 

diperoleh selanjutnya dianalisa dan dikembangkan 

menuju langkah desain produk yang menghasilkan 

model manajemen pembelajaran berbasis TIK. 
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3.2.3. Desain Produk   

 Langkah ke tiga adalah desain produk yang 

merupakan langkah lanjutan setelah langkah kedua 

selesai. Hasil analisa potensi dan masalah di SD 

Kristen Satya Wacana Salatiga menjadi informasi 

berdasarkan teori manajemen oleh Gorton untuk 

menghasilkan produk. Hasil akhir dari langkah 

desain produk berupa model manajemen 

pembelajaran berbasis TIK untuk mengoptimalkan 

PAIKEM dan manajemen pembelajaran yang efektif. 

 

3.2.4. Validasi Produk    

Setelah desain produk dihasilkan, dilanjutkan 

dengan langkah keempat yaitu validasi produk. 

Langkah ini melibatkan 3 validator yakni: dari pakar 

manajemen pendidikan, pakar R&D dan praktisi 

pendidikan. 

 

3.2.5. Revisi Produk   

Langkah ke lima yaitu revisi produk yaitu 

model yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari 

hasil validasi produk oleh ketiga validator. 

 

3.3. Tempat dan Waktu Pengumpulan Data   

Penelitian ini dilakukan di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga. SD 
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Kristen Satya Wacana Salatiga ini secara resmi 

bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi 

Kristen Satya Wacana (YPTK – SW) sejak tahun 2005 

dan berada satu lokasi dengan UKSW. Pengumpulan 

data dilakukan mulai bulan September 2015. Alasan 

pemilihan tempat penelitian karena sekolah ini 

masih melaksanakan kurikulum 2013 yang berarti 

integrasi dengan TIK dilaksanakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

 

3.4. Subyek Penelitian dan Teknik Pengumpulan 

Data 

Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, 

Koordinator Kurikulum, Koordinator Sarana dan 

Prasarana, Koordinator IT, dan guru. Pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

studi dokumentasi.  

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali 

informasi berkenaan dengan manajemen 

pembelajaran yang dilaksanakan di SD Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Wawancara pertama dilakukan 

dengan Kepala Sekolah. Wawancara ke dua dengan 

Koordinator Kurikulum. Wawancara ke tiga dengan  

Koordinator Sarana dan Prasarana. Wawancara ke 

empat dengan Koordinator IT. Wawancara Ke lima 
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dengan guru yaitu perwakilan kelas kecil (1 – 3) dan 

Wawancara Ke enam dengan guru yaitu perwakilan 

kelas besar (4 – 6). Wawancara dilakukan 

menggunakan trianggulasi sumber. 

b. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan untuk 

mengamati bagaimana manajemen pembelajaran 

dilaksanakan di SD Kristen Satya Wacana Salatiga, 

serta ketersediaan infrastruktur yakni sumber 

belajar dan lingkungan belajar yang mendukung 

pembelajaran berbasis TIK. 

c. Studi dokumentasi 

Tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk 

mendapatkan informasi tertulis berkaitan dengan 

manajemen pembelajaran yang dilaksanakan berupa 

profil sekolah, visi misi serta tujuan sekolah, 

program kerja sekolah, data guru dan staf, data 

siswa, data sarana dan prasarana, dokumen 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta 

pustaka pendukung kajian terhadap manajemen 

pembelajaran. 

 

3.5. Teknik Validasi dan Reliabilitas Data 

Uji validitas dan reabilitas data yang telah 

didapat menggunakan uji kredibilitas (validitas 
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internal). Tujuan uji kredibilitas adalah untuk 

menguji kebenaran data sehingga data dan informasi 

dapat diperoleh secara obyektif. Teknik trianggulasi 

sumber dan trianggulasi teknik dilakukan sebagai 

pengujiannya. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles and 

Huberman, 1984 dalam Sugiyono (2012:337) 

aktivitas dalam analisis data pada penelitian 

kualitatif meliputi data reduction/reduksi data, data 

display/ penyajian data, dan conclusion drawing/ 

verification/penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Matriks metode penelitian terangkum dalam 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 Matriks Metode Penelitian 

No Tahap 
Aspek/ 

Indikator 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpul
an Data 

Instrumen 

Pengumpula
n Data 

1. Studi 

Pendah

uluan 

Potensi dan 

masalah 

5M (Man, 

Method, 
Material, 

Machine,  

Money) 

Data 

Wawancara/Ob

servasi 
(KS, korbid. 

kurikulum, 

korbid sarpras, 

korbid. IT, dan 
guru 

Wawancara, 

Observasi, 

Studi 
dokumenta

si 

Pedoman 

wawancara, 

dan Pedoman 
Observasi 

2. Pengum

pulan 

Data 

Pelaksanaa

n 

manajemen 

Data 

Wawancara 

(KS, korbid. 

Wawancara, 

Observasi, 

Studi 

Pedoman 

wawancara 

dan pedoman 
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pembelajara
n dan 

efektivitas 

manajemen 

pembelajara
n 

kurikulum, 
korbid sarpras, 

korbid. IT,  guru 

kelas 1-3, guru 

kelas 4-6), Data 
observasi, data 

studi dokumen 

dokumen observasi 

3. Desain 

Produk 

Model 

Manajemen 
Pembelajara

n Berbasis 

TIK 

Data 

Wawancara, 
Data observasi, 

Data studi 

dokumen 

  

4. Validasi 

Model 

 3 Validator:  

dari  bidang 
manajemen 

pendidikan, 

R&D dan 

praktisi 
pendidikan 

 Lembar 

Validasi 

5. Revisi 

Model 

    


