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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
1
 

Dengan penelitian kualitatif dihimpun data dalam keadaan sewajarnya,  

menggunakan cara sistematis, terarah dan dapat dipertanggung  jawabkan 

sehingga tidak kehilangan sifat keilmiannya.  Namun demikian, penelitian ini 

menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel presentase, hanya saja tidak mencari 

korelasi antara variabel. 

Gambaran di atas, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang memberikan suatu penjelasan atas penelitian dengan memberikan 

presentase sehingga segi pendekatan yang digunakan bersifat deduktif, hal ini 

dimaksudkan agar dapat memperoleh suatu gambaran secara umum tentang 

strategi guru dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa guna dapat 

mengakomodasi segala unsur yang ada dalam menghadapi perkembangan serta 

kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ada. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Adapun waktu dilaksanakan penelitian ini yaitu dimulai pada tanggal 5 

April dan berakhir tanggal 11 Juni 2017, sementara tempat penelitian 

dilaksanakan di SD Negeri 2 Konawe Selatan. 

                                                           
1
Bogdan dan Taylor Dalam Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : 

Remaja Rosdakarya,1996), h. 3 
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C. Sumber Data  

Adapun sumber data penelitian ini terbagi dua yakni primer dan data 

sekunder sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian baik 

dari data wali kelas maupun siswa. Pemilihan dan penentuan jumlah sumber data 

dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representativitas tetapi lebih 

kepada keterpenuhan data sehingga terjadi kejenuhan informasi. Dalam 

prakteknya dilapangan jumlah sumber data dapat berubah-ubah,dapat ditambah 

dan dapat juga dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf tata usaha, 

siswa.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun 

dari dokuman yang menunjang pembahasan penelitian dan memperolehnya 

melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan strategi pembelajaran di 

sekolah. Adapun yang menjadi data sekundar dalam penelitian ini yaitu hasil 

ulangan siswa,Raport siswa. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif,dalam buku Metode Penelitian Kualitatif oleh 

Lexy J.Moleong, Lincoln dan Ghuba mengemukakan sepuluh ciri penelitian 

kualitatif,salah satu diantaranya adalah manusia sebagai alat atau instrumen 

penelitian mereka mengatakan bahwa : 
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Dalam penelitian kualitatif,peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini di lakukan untuk mengadakan 

penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu 

hanya manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden 

atau obyek lain dan hanya manusia yang mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan dilapangan.
2
 

Berdasarkan hal tersebut,maka instrumen penelitan yang dimaksud adalah 

peneliti sendiri sebagai instrumen kunci atau Key Informan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

jenis penelitian kualitatif, maka cara pengumpulan data peneliti menggunakan 

teknik sebagai berikut : 

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan 

terhadap strategi pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan 

kreativitas di SD Negeri 2 Konawe Selatan Kec.Ranomeeto 

Kab.Konawe Selatan . Adapun yang di observasi adalah penerapan 

Strategi pembelajaran PAIKEM di kelas, sarana dan prasarana dan lain-

lain.   

b. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data kepada para informan. 

Adapun informannya adalah kepala sekolah, guru, siswa. 

c. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dan sekaligus menghindari kemungkinan hilangnya data yang telah 

dikumpulkan dalam waktu yang relatif yang disebabkan oleh kesalahan 

teknis maka dilakukan pencatatan-pencatatan yang lengkap dan secepat 

mungkin dalam setiap selesai pengumpulan data dilapangan. Adapun 

                                                           
2
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), h. 3 
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data-data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data siswa, data 

guru dan sekolah, dll. 

F. Tehnik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penelaah, 

pengurutan dan pengelompokkan data dan kemudian mengangkatnya menjadi 

teori hasil penelitian. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu : 

a. Koleksi Data 

Yaitu tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya 

dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan 

berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan 

masalah yang sudah ditetapkan.  

b. Reduksi data (Data Redukction) 

Dimaksudkan untuk menyelesaikan dan memilih mana yang akan 

digunakan dalam proses  analisis data. Data yang tidak digunakan akan 

dibuang dan data yang original akan diambil untuk analisis. 

c. Pengujian data (Data Display) 

Dilihat dari jenis dan sumbernya,termaksud keabsahannya. Data original 

akan dianalisis sedangkan data yang tidak original akan di pisahkan. 

d. Verifikasi data (Conclusing Drawing) 

Yaitu upaya untuk mendapatkan apakah data tersebut dapat dipercaya 

keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini terutama akan 

diprioritaskan kepada keabsahaannya sumber data dan tingkat 
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obyektifitas serta adanya saling keterkaitan antara data dari sumber yang 

satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu 

kesimpulan. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Data-data yang telah dihimpun dikroscek keabsahannya melalui beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Trianggulasi data yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan keabsahaan atau pembanding terhadap data itu.
3
 Dengan 

trianggulasi sebagai berikut : 

a. Trianggulasi dengan metode,dalam tehnik ini dua strategi yaitu : 

1) Pengecekkan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dalam 

prosedur pengumpulan data 

2) Pengecekkan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang 

sama  

b. Trianggulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat pertanyaan yang berbeda penerapan, metode ini dicapai dengan 

cara : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

                                                           
3
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2000), h. 178 
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3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu 

c. Trianggulasi teori,dalam penelitian ini penggunaan teknik ini peneliti 

melalukan pengecekkan dengan membandingkan teori yang sepadan 

melalui rival explanation (penjelasan banding) dan hasil penelitian ini 

dikonsultasikan lebih lanjut dengan subjek penelitian sebelum peneliti 

anggap cukup. Dari trianggulasi yang ada maka peneliti menggunakan 

ketiga trianggulasi tersebut untuk mendapatkan data kredibal. 

2. Peningkatan ketekunan dengan uji kredibilitas data melalui pengecekan 

kembali data yang diperoleh agar hasil data benar-benar valid dan akurat. 

3. Pengecekan anggota yakni melakukan pencocokan kembali terhadap 

informan yang telah memberikan informasi dengan data yang dimiliki 

sebelumnya sehingga terjadi sinkronisasi dalam memperoleh data tersebut.
4
  

                                                           
4
Ibid. h. 163 


