
 
 

BAB III 

METODODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan 

pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. 

Sedangkan menurut (Sugiono, 2005)  bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku 

serta keadaan yang dapat diamati. Dan penelitian ini penulis mencari data 

faktual dan akurat serta sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan 

secara kualitatif.  

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1. Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2020 

dan dilakukan hingga data-data yang diperoleh di lapangan telah dianggap rampung. 

3.2.2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SD  Negeri 2 Kendari dan yang menjadi sasaran 

penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di 

SD Negeri 2 Kendari, Sulawesi Tenggara. 
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3.3. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai  

data (Arikunto, 2010:8). Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun yang 

menjadi pusat dari data primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru dan 

peserta didik. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk mendukung data 

primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data  

dari  buku-buku,  internet,  majalah  dan  lain  sebagainya,  yang  dilakukan dengan 

cara membaca dan menulis serta mengkajinya. Tentunya data-data yang di butuhkan 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, menggunakan  field research (metode penelitian 

lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek penelitian di 

lapangan (Sugiyono, 2013, h. 173). Metode ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

3.4.1. Observasi 

Menurut Supramono (1993) observasi merupakan suatu bentuk penelitian 

dimana peneliti mengamati objek yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak 



 

29 
 

langsung. Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Jadi observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja 

dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan untuk melihat kejadian yang 

sedang berlangsung serta langsung menganalisis kejadian tersebut langsung pada 

waktu kejadian itu berlangsung.  

Jadi dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 Di SD Negeri 2 

Kendari Sulawesi Tenggara. 

3.4.2. Interview 

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehngga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertetu (Sugiyono, 2013, h. Teknik  wawancara  yang  digunakan  

dalam  penelitian  kualitatif  adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam 

(in depht interview) adalah    proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan dalam kegiatan sosial yang relatif. 

Teknik  wawancara  digunakan  untuk  mencari  data-data  yang  berkaita dengan 

ide, gagasan, pendapat dari informan.  

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian yakni dengan 

melakukan tanya jawab terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini yakni kepala 

sekolah, guru dan peserta didik.  
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3..4.3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang didapatkan langsung dari 

lapangan (Sugiyono, 2013, h. 240).  

Dokumentasi dalam pebelitian ini yakni  d i l ak u k an  dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan pembelajaran 

tematik kurikulum 2013 di SD Negeri 2 kendari Sulawesi tenggara . Adapun 

cara-cara yang digunakan dalam melakukan dokumentasi adalah mencatat atau 

menyalin kembali semua data yang diperoleh  untuk menjaga keaslian dan 

keakuratan data dan mengabadikan setiap proses data dalam bentuk gambar. 

 

3.5. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang lain yang telah 

terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-materi tersebut 

dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah dikemukakan kepada 

orang lain(Burhan Bungin, 2008, h. 155-159). Metode  analisis  data  merupakan  

proses  akhir  dari  penelitian   yang dilakukan berupa pengolahan data hasil 

penelitian dalam bentuk kualitatif.  

Langkah-langkah prosedur analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut :  
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Selajutnya teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Pengumpulan data  

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung, serta 

dokumentasi di SD Negeri 2 Kendari kemudian melakukan pencatatan data. 

3.5.2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah  yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

dirangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting 

dicari tema dan polanya dibuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

dalam pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan ( Sugiyono, 

2013, h. 338).  

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan 

semua data dilapangan kemudian dianalisis sekaligus dirangkum, setelah itu dipilah 

hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. 
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3.5.3. Penyajian Data  

Data yang telah direduksi tersebut kemudian disusun berdasarkan penjelasan-

penjelasan dari informan atau pun dokumentasi atau observasi di SD Negeri 2 

Kendari Sulawesi Tenggara. 

3.5.4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Data yang telah disajikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penariakan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan pada reduksi 

data yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam peneltian ini.  

 

3.6. Validitas Instrumen  

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas 

data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data 

(validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang 

dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun obyek yang 

diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan 

member chek”. (Sugiyono, 2005, h. 121)   

 

Validasi instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan 

menggunakan metode triangulasi. 

3.6.1   Triangulasi  

Sugiyono (2005) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan “sebagai 

pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. 

Triangulasi dalam hal ini ada tiga yakni triangulasi sumber data, triangulasi 

teknik, serta triangulasi waktu”. 

 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
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2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuisioner. 

3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. 


