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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang 

menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. 

Jenis penelitian dalam hal ini dikemukakan dalam bentuk deskripsi, yaitu data 

dipaparkan menurut bahasa, cara pandang subyek penelitian.
1
 

Data yang akan dikumpulkan adalah tentang Implementasi pembelajaran 

pada kelas unggulan cerdas intelektual berbasis islami (CIBI) di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari. Dari ungkapan konsep tersebut jelas 

bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi yaitu 

menguraikan sesuatu hal yang menurut apa adanya, tentang objek sebenarnya 

tentang proses pelaksanaan pembelajaran kelas unggulan CIBI dengan 

menggunakan berbagai strategi, model dan metode pembelajaran yang dilkakukan 

dengan Team Teaching.  

Disamping itu ungkapan konsep tersebut lebih menghendaki makna yang 

berada dibalik deskripsi data tersebut, karena itu peneliti lebih sesuai jika 

menggunakan pendekatan kualitaif. 

 

 

 

                                                             
1
 Hamid, Metode Penelitian Pendidikan, (Pontianak: Alfabeta, 2011), h. 17 
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2. Jenis Penelitian 

 Jenis penlelitian menjadi konsep yang kemudian dijadikan sebagai acuan 

selama proses penelitian berlangsung secara berulang-ulang. Jenis penelitian salah 

satu diantaranya adalah penelitian lapangan.  Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan “jenis penelitian lapangan”.
2
 

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan memperoleh data yang 

valid dan kredibel sesuai data yang diinginkan. Penggunaan jenis penelitian 

lapangan sangat akurat karena hasil penelitian diperoleh dari objek penelitian. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri 

Kendari. Pemilihan tempat penelitian ini karena hanya disekolah inilah terdapat 

program kelas unggulan CIBI di Kota Kendari yang menggunakan strategi 

pengajaran beregu (Team teaching). Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari 

sangat memungkinkan sebagai tempat untuk mengetahui lebih lanjut manfaat, 

kendala, solusi, atas hambatan dalam penerapannya. 

 Waktu penelitian dengan kurun waktu 3 bulan 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. Manusia. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah guru,dan 

siwa MI, didukung oleh pernyataan orang tua siswa/komite, kepala sekolah 

dan wakilnya. 

                                                             
2
 Syarif, Dalam bungin 2001 : 18, (Soppeng, blogspot.com, 2007), h.12 
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b. pengambilan data melalui dokumen yang diambil adalah: 

1)  Data tentang sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya 

program CIBI 

2) Data mengenai jumlah guru kelas CIBI sebagai pelaksana dan tenaga 

pendidik dan team teaching selama pembelajaran. 

3) Data mengenai murid kelas 1 Dan 4 sebagai objek yang melaksanakan 

rangkaian Strategi,metode dan model pembelajaran setiap kegiatan 

mengajar. 

4) Penelitian terhadap suasana yang ditunjukkan dengan aktivitas kegiatan 

disekolah setiap hari saat kegiatan formal. 

 2. Jenis data 

 Jenis sumber data dalam penelitian ini bersifat kontekstual berupa konsep 

dan tulisan. Aspek-aspek yang di teliti adalah seputar apa dan bagaimana 

implementasi kelas unggulan CIBI yang meliputi strategi, metode, model 

pembelajaran, serta pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh siswa dan guru 

dalam kelas. Oleh karena itu data yang digunakan adalah: 

a. Data primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui 

pengamatan dan analisis terhadap literaratur-literatur yang menjelaskan sebagai 

objek yang diteliti, kemudian dipilih dan dikaji kembali kesesuaiannya antara teks 

dengan realitas berdasarkan berbagai macam tujuan ilmiyah. 

b. Data sekunder 
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 Sumber data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua 

yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap 

tema yang diangkat.
3
 Hal tersebut sebagai penyempurnaan bahan penelitian 

terhadap bahasan dan pemahaman penelitian. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Tekhnik Pengumpulan data adalah tekhnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
4
 Pengumpulan data 

merupakan pekerjaan peneliti yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan 

penelitian. Hubungan kerja antara peneliti dan subjek peneliti hanya berlaku untuk 

pengumpulan data dengan melalui tekhnik pengumpulan observasi, wawancara 

dengan informan/subyek penelitian, dan dokumentasi dengan melakukan 

penalahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memnag relevan dengan 

fokus penelitian.
5
 Dan tekhnik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu: 

1. Observasi 

 Metode observasi merupakan sebuah tekhnik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

                                                             
3
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h. 129  
4
 Suryo Guritno, dkk, Theory and Aplication of IT Reaserch Metodologi Penelitian 

Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 125 
5
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (UII Press, 2007), h. 126  
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dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan 

dan perasaan.
6
 

2. Wawancara 

Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk m endapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pasa seorang 

peneliti.
7
 

3. Dokumentasi  

 Tekhnik dokumen merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti hendak melakukan record 

yaitu setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa.
8
 Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental sesorang. 

E. Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, 

memilih mana yang penting dalam membuat kesimpulan agar mempermudah diri 

sendiri maupun orang lain. 

                                                             
6
 Ida Bagoes Mantra, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2012), 

h. 165 
7
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: BumI Aksara, 1995), 

h.64 
8
 Andi Prastowo, Menguasai Tekhnik-tekhnik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, (DIVA 

Press, 2010), h. 191 
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 Sehubungan dengan itu Miles dan Hiberman dalam Sugiono menjelaskan 

bahwa teknik analisis data dapat dianalisiskan sebagi berikut: 

1. Reduksi  

2. Display data  

3. Verivikasi data.
9 

 Pengelolaan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan, 

sehingga pengolahan data dilakukan setelah peneliti memperoleh data lapangan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, maka analisis 

datanya dilakukan dengan cara reduksi data, display data, atau verivikasi data: 

1. Reduksi data yaitu semua data lapangan akan dianalisis sekaligus 

dirangkum dan dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 

dirangkum. 

2. Display data yaitu untuk mengklarifikasi data-data yang diperoleh sesuai 

jenis sumbernya, termaksud berdasarkan keabsahannya. Display data ini 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses analisis sesuai 

unsur-unsur dalam variable penelitian. 

3. Verivikasi data (conclusion drawing), merupakan penarikan kesimpulan 

dan verikasi, kesimpulan awal yang dapat dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukt-bukti yang kuat 

dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. 

 

 

 

                                                             
9
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Alfaberta, 2008), h. 92 
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F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan denga uji kredibilitas 

data. Uji kredibilitas data dilakukan dalam bentuk perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, serta member chek. 

1. Perpanjangan waktu di lapangan 

 Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini adalah penelitian kembali 

ke lapangan untuk melakukan pengamatan, dan wawancara dengan sumber data 

yang pernah ditemui untuk meningkatkan kredibilitas data. Dalam perpanjangan 

pengamatan difokuskan pada upaya guru sebagai tenaga pendidik. 

2. Peningkatan ketekunan pengamatan 

 Salah satu uji kredibilitas data dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

ketekunan, yakni melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan terhadap subjek peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan 

peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah ditemukan 

apakah kredibel atau belum untuk menemukan kredibilitas data. 

3. Triangulasi 

 Triangulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh 

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau, pengecekan sumber 

melalui sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi yang dapat 

dipercaya atau kredibel. Triangulasi merupakan bagian dari pengecekan tingkat 

kepercayaan data, disamping mencegah subjektivitas. Triangulasi data dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: 



 

 

72 
 

a. Triangulasi sumber yang menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. 

c. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang 

sama dalam waktu yang berbeda. 

4. Analisi negative 

 Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian sampai pada saat tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencari data 

yang berbeda dan bertentangan sampai data jenuh. Untuk meningkatkan 

kredibilitas data, terhadap kasus negative penelitian melakukan wawancara 

kepada beberapa subjek untuk meningkatkan kredibilitas, sehingga kasus negative 

hilang. 

5. Member chek 

 Member chek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan 

apa yang diberikan sebelumnya. Dalam sumber chek peneliti menemukan kembali 

subjek peneliti untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah 

dilakukan. Sehingga meningkatkan kredibilitas data. 

 


