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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab 3 ini peneliti akan menguraikan mengenai a) rancangan penelitian, 

b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) teknik pengumpulan 

data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, dan h) tahap-tahap 

penelitian. 

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap yaitu 

mulai dari perencanaan dan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, 

waktu penelitian, pengumpulan data, analisis data serta penyajian hasil 

penelitian. Penulisan hasil penelitian dilakukan secara deskriptif dan 

menjelaskan subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. 

Busrowi mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu 

metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

kenyataan melalui proses berfikir induktif. Peneliti dalam hal ini akan terlibat 

dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Berupa kata-kata 

tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
1
 

Penelitian ini jika dilihat dari data yang dikumpulkan, maka penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, dalam artian ini penelitian 

dilakukan dengan mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang 

                                                 
1
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2012) hal. 4 
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dilihat dan didengar serta hal yang dibacanya (catatan lapangan, wawancara, 

foto, video atau dokumen). Deskriptif dapat juga diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subyek/obyek penelitian (seorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau seadanya. 

         Jadi dapat dijelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha memaparkan berbagai aspek yang berkaitan dengan gejala atau fakta 

maupun fenomena, sehingga obyek penelitian akan menjadi lebih terarah dan 

jelas. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Jalaludin, penelitian deskriptif 

bertujuan untuk: 

1.) Mengumpulkan informasi secara rinci yang menggambarkan gejala yang 

ada. 

2.) Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi yang berlaku. 

3.) Membuat perbandingan atau evaluasi. 

4.) Menentukan apa yang ditentukan orang lain dalam menghadapi masalah 

dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan waktu yang akan datang.
2
 

Dilihat dari sudut pandang bidang keilmuan, maka penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan adalah 

menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat 

dipakai untuk menerangkan, meramalkan kejadian-kejadian dalam lingkungan 

pendidikan. 

                                                 
2
Jalaludin Rakhmat,Metodologi Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis 

Statistik. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999) hal. 25 
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Berdasarkan teori-teori diatas, maka peneliti akan mendeskripsikan 

penelitian secara menyeluruh dengan menganalisa fenomena, persitiwa, 

aktivatas social, sikap, pemikiran, dari seseorang atau sekelompok orang yang 

diperoleh dari data observasi, wawancara dan dokumentasi. Deskripsi ini 

digunakan untuk menemukan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan 

mengenai keterampilan variasi guru dalam pembelajaran tematik di MI 

Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung secara mendalam dan menyeluruh. 

  

B. Kehadiran Peneliti 

         Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak 

diperlukan karena peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data aktif. 

Kehadiran peneliti sebagai instrumen pengumpul data aktif adalah untuk 

mengumpulkan hasil yang maksimal dalam mengadakan observasi yang 

lansgung dilakukan oleh peneliti dan untuk mengumpulkan arsip-arsip atau 

data di MI Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung mengenai 

keterampilan variasi guru dalam pembelajaran tematik. 

Menurut Moleong, peneliti merupakan alat pengumpul data utama. 

Karena jika menggunakan alat yang bukan manusia, maka sangat tidak 

mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang 

ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia saja sebagai alat yang bisa menilai 

perkembangan objek dan bisa berhubungan langsung dengan objek.
3
 

Instrument pengumpulan data yang selain manusia adalah berbagai bentuk 

alat bantu seperti dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang 

keabsahan hasil penelitian, yang berfungsi sebagai instrument pendukung. 

                                                 
3
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 70 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan yaitu MI Roudlotut 

Tholibin Banjarejo Tulungagung berada di Jl. Hasanudin No. 1 Ds. Banjarejo 

Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Dalam penelitian ini subjek penelitian 

adalah guru-guru yang menggunakan variasi mengajar tematik di MI Roudlotut 

Tholibin Banjarejo Tulungagung. 

Tujuan melakukan penelitian ini di MI Roudlotut Tholibin Banjarejo 

Tulungagung adalah untuk mendeskripsikan guru-guru dalam mengadakan 

variasi dalam pembelajaran tematik. Selain itu untuk mendorong guru-guru 

dalam meningkatkan keterampilan variasi pembelajaran sehingga tercipta 

suasana belajar yang menarik, menyenangkan, serta dapat mengatasi rasa bosan 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

 

D. Sumber Data 

Penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus 

penelitian. Data-data tersebut terdiri dari dua jenis data yaitu data yang 

bersumber pada manusia dan data yang bersumber dari non manusia. Data yang 

bersumber dari manusia yakni data dari orang yang menjadi informan dalam 

hal ini orang yang secara langsung menjadi subyek penelitian. Sedangkan data 

yang bersumber dari non manusia yakni data yang diperoleh bersumber dari 

dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasil-hasil observasi 

yang berhungan dengan fokus penelitian.
4
 

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak didasarkan pada banyak 

sedikitnya jumlah informan, tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan 

                                                 
4
Ibid,. hal. 58 
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data. Selain itu sumber data harus berada pada situasi yang wajar (natural 

setting), tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai 

kelompok eksperimen. Dengan kata lain data-data yang diperoleh tidak 

dimanipulasi atau tidak direkayasa oleh pihak tertentu. 

Penelitian ini sumber data meliputi tiga unsur yaitu: 

1. Orang atau Informan 

Orang yaitu sumber data yang bisa memberikan data dengan jawaban lisan 

berupa wawancara. Sumber data yang digunakan dipenelitian ini adalah 

unsur manusia dan non manusia. Unsur manusia yakni guru kelas di MI 

Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung. 

2. Tempat atau lokasi 

Tempat yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

atau bergerak.
5
 Dilihat dari sifatnya sumber data dibagi menjadi dua yakni: 

a. Diam: data yang sifatnya diam antara lain diperoleh dari denah sekolah, 

tata ruangan, dan bangunan di MI Roudlotut Tholibin Banjarejo 

Tulungagung. 

b. Bergerak: data yang sifatnya bergerak antara lain diperoleh dari kegiatan 

siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas. 

3. Aktivitas atau peristiwa 

         Peristiwa yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui proses secara 

rinci, karena menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembelajaran, 

variasi gaya mengajar guru, variasi penggunaan media, dan variasi pola 

                                                 
5
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) hal. 172 
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interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran tematik di MI Roudlotut 

Tholibin Banjarejo Tulungagung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan 

bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda kecil 

maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada proses observasi 

partisipan yaitu dengan cara peneliti melibatkan secara langsung dan 

berinteraksi pada kegiatan yang dilakuakan oleh subyek penelitian dan 

lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam 

bentuk catatan lapangan. 

Dalam melakukan observasi partisipan ini, peneliti akan terlibat secara 

langsung datang ke lokasi penelitian untuk melihat aktivitas, mengamati, 

serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

variasi guru dalam pembelajaran tematik. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 
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diwawancarai.
6
 Untuk memperoleh data yang memadai, seorang peneliti 

dapat menggunakan teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi subyek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki 

pengetahuan, dan mendalami situasi untuk mewakili informasi atau data 

yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. 

Penggunaan teknik wawancara, keberhasilan dalam mendapat data 

sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Oleh karena itu, peneliti memulainya dengan mengemukakan topik yang 

umum mengenai fokus yang diteliti. Adapun pengertian wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Kesimpulan dari definisi wawancara 

yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang digali 

dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab yang 

dilakukan dengan informan. 

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

mendalam, yaitu tanya jawab terbuka untuk memperoleh data tentang 

maksud partisipan bagaimana menggambarkan dunia mereka dan 

bagaimana mereka menjelaskan dan menyatakan perasaan tentang 

kejadian-kejadian penting sesuai dengan fokus penelitian. Proses tanya 

jawab itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dan dengan 

seorang yang diwawancarai. Wawancara mendalam ini dilakukan oleh 

peneliti dengan guru kelas pada hari dan jam yang telah ditentukan di MI 

Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung. Adapun model wawancara 

yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti sudah 

                                                 
6
Abdurrahman Fathoni. Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal 105 
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menentukan format masalah yang akan diwawancarai berdasarkan masalah 

yang akan diteliti yaitu tentang variasi dalam pembelajaran tematik di MI 

Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, 

patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
7
 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data-data otentik yang 

bersifat dokumentasi, baik berupa catatan harian, memori atau catatan 

penting lainnya. Adapun yang dimaksut dokumen disini adalah 

data/dokumen yang tertulis.
8
 

Sesuai dengan pengertian diatas peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan 

tertulis. 

  

 

 

 

                                                 
7
Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2013) hal.224 
8
 Irawan Sarlito. Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) 

hal 71 
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F. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari data secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti. 

Data yang telah terkumpul dan dituangkan dalam bentuk laporan 

lapangan harus segera dianalisis. Tujuan analisis data adalah untuk 

mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu 

diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan 

untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera 

diperbaiki.
9
 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan selama dan setelah data 

terkumpul. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur 

kegiatan secara bersamaan yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

‘’kasar’’ yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang 

berorientasikan kualitatif berlangsung. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak diperlukan.
10

 Dengan demikian data yang direduksi 

                                                 
9
Husaini Usman & Purnomo Stiady Akbar. Metodologi... hal. 99 

10
Sugiyono. Metodologi Penelitian... hal. 338 
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akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah pendekskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi tersusun 

dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
11

 

Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara sistematis 

dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan peneliti. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Data yang sudah 

terkumpul akan dipilih dan disusun dengan permasalahan yang ada 

sehingga pada proses selanjutnya peneliti mudah memahami mana data 

yang perlu atau tidak diperlukan untuk dicantumkan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Setelah tahap penyajian data, maka peneliti melakukan tahap 

selanjutnya yakni penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini kegiatan yang 

akan dilakukan adalah member kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan 

evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi 

penjelasan apabila penarikan kesimpulan disarankan tidak kuat, untuk itu 

perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali di lapangan. Sedangkan 

                                                 
11

 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2009) hal. 86 
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verifikasi mempunyai arti menguji kebenaran, kekokohan data, dan 

kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Dengan kata lain verifikasi 

data merupakan proses pembuktian yang mana data yang telah disusun valid 

atau tidak. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

         Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi ‘’positivisme’’ 

dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigm 

sendiri.
12

 Dari keabsahan data dan temuan dalam penelitian ini, ada dua cara 

yang dilakukan peneliti untuk mengecek keabsahan data tersebut, diantaranya 

yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan  

         Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, 

sehingga diperlukan perpanjangan penulis pada latar penelitian. Hal ini 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

Hal  ini menuntut penulis akan terjun ke lokasi penelitian guna mendekteksi 

dan mempertimbnagkan distorsi yang mungkin bisa mengotori data.
13

 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Penulis melakukan 

perpanjangan waktu untuk melengkapi data yang kurang sampai penulis 

merasa data yang diperlukan sudah lengkap. 

                                                 
12

Moleong. Metodologi Penelitian... hal. 171 
13

 Ibid, hal 327-328 
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2. Triangulasi 

         Triangulasi merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa 

dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori.
14

 

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan 

triagulasi ini, penulis mampu menarik kesimpulan tidak hanya dari satu 

cara pandang sehingga kebenaran data lebih bisa diterima. 

Dalam praktiknya penulis menggunakan dua macam triagulasi, yaitu: 

a. Triangulasi sumber: peneliti membandingkan data hasil wawancara dari 

satu narasumber dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang 

sama. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa ‘’triagulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi melalui beberapa sumber’’. 

b. Triangulasi waktu: peneliti mengumpulkan data pada waktu atau situasi 

tertentu. Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan wawancara pada pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah sehingga akan memberikan data 

yang lebih valid dan lebih kredibel. 

 

                                                 
14

 Moleong, Metodologi Penelitian... hal.332 
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3. Pengecekan sejawat 

Menurut Moleong, pemeriksaan sejawat adalah teknik yang dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat.
15

 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengemukakan hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. 

Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik 

pemeriksaan keabsahan data.  

Peneliti dalam melakukan penelitian ini membutuhkan Teman sejawat 

sebagai teman diskusi guna memperoleh pertimbangan dan penguatan 

informasi terkait keterampilan variasi guru dalam pembelajaran tematik di 

MI Roudlotut Tholibin Banjarejo Tulungagung. 

  

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap Pra lapangan 

Tahap pra lapangan, peneliti mengajukan judul skripsi kepada jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Setelah mendapat 

persetujuan dari ketua jurusan, peneliti melakukan research awal ke lokasi 

yang akan dijadikan tempat penelitian serta memantau perkembangannya. 

Kemudian peneliti membuat proposal dan mengajukan proposal penelitian. 

Selain itu peneliti juga mempersiapkan segala surat dan kebutuhan lainnya 

yang diperlukan untuk proses penelitian. 

                                                 
15

 Moleong, Metodologi Penelitian… hal. 332 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Setelah mendapat izin penelitian di MI Roudlotut Tholibin Banjarejo 

Tulungagung, peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki 

lokasi penelitian tersebut demi mendapatkan informasi yang sebanyak-

banyaknya dalam proses pengumpulan data. Sebelum itu peneliti akan 

menjalin hubungan dengan responden agar peneliti diterima dan leluasa 

dalam memperoleh data yang diharapkan. Setelah terjalin hubungan yang 

baik, peneliti memulai penelitiannya sesuai kebutuhan peneliti untuk 

memperoleh data mengenai keterampilan variasi guru dalam pembelajaran 

tematik dengan menggunakan metode, dan teknik yang dibutuhkan selama 

penelitiannya yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini meliputi analisis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan selama penelitian. Setelah 

itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang 

diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara 

mengecek sumber data dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh 

data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk 

pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam 

memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 

Tahap ini diakhiri dengan kegiatan penyusunan hasil penelitian dari 

semua kegiatan pengumpulan data sampai makna data. Setelah itu, 

melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk 
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mendapatkan saran, kritik atau koreksi yang kemudian akan ditindaklanjuti 

dengan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


