
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010: 

16), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah, sedangkan 

menurut Sugiyono (2013: 67) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

tertentu dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di 

analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. 

Berdasarkan penjelasan ahli diatas maka dalam penelitian ini 

mendeskripsikan tentang problematika yang dihadapi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran daring. Dengan dipilihnya jenis penelitian 

kualitatif ini maka permasalahan yang diangkat akan lebih cocok dan relevan 

dalam mengungkapkan jawaban-jawabannya, karena penulis dapat menggali 

lebih dalam sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan 

yang terdapat dalam tempat penelitian. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan september hingga desember 2020. 

Penelitian ini dilakukan di SDN 92 Kendari, Jalan Kapten Pierre Tendean, 

Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga. Disamping itu, penelitian ini pula 
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berfokus pada kelas VB dengan pertimbangan untuk membatasi meluasnya 

objek dan pembahasan penelitian. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer 

maupun data sekunder “Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui 

pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada 

pengumpul data yang biasanya melalui wawancara (Afifuddin, dkk, 2012: 

42), Sumber data penelitian ini adalah sejumlah informan yang terdiri dari: 

1) Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan yang bertanggung jawab dan 

mengetahui sepenuhnya proses pembelajaran daring di sekolah. 

2) Guru tematik kelas V yang berjumlah 3 orang (pada kelas V.A, V.B, dan 

V.C) namun penulis memilih kelas VB dikarenakan demi memfokuskan 

penelitian dan tidak meluasnya pembahasan penelitian. 

3) Siswa kelas VB dengan jumlah keseluruhan 30 orang, namun penulis 

mengambil 6 siswa demi efisiensi pengambilan data penelitian. Sebagai 

informasi bahwa dari ke-6 siswa tersebut telah mewakili dari siswa yang 

kategori kecerdasan baik, sedang dan kurang. 

  Data Sekunder Menurut Sugiyono (2013:141)  mendefinisikan data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, 

buku-buku, serta dokumen. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk 

memperkuat dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 
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wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah foto, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan rekaman video guru saat di wawancara 

dan data-data lain ditempat penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai brikut: 

3.4.1 Observasi (pengamatan), yaitu mengamati berbagai fenomena yang 

terjadi dilapangan. Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan 

problematika guru dalam pembelajaran tematik berbasis online di 

SDN 92 Kendari. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan lewat 

via telfon tanpa menggunakan instrumen dan tidak terstruktur 

terhadap salah satu subjek yang akan diteliti yaitu guru mata pelajaran 

tematik untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi atau data 

awal tentang problem guru dalam kegiatan belajar mengajar melalui 

sistem online. 

3.4.2 Wawancara (Interview) merupakan proses tanya jawab antara penulis 

dengan subjek informan penelitian secara lisan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan oleh penulis (Sugiyono, 2013: 139). Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, 

siswa dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang 

problematika guru dalam pembelajaran tematik berbasis online. 

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dengan wawancara terbuka 

dan terstruktur karena informan atau narasumber mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan tahu pula dari tujuan wawancara 

tersebut, selain itu pada saat wawaancara, penulis sudah menetapkan 



42 

dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara 

sistematis. 

3.4.3 Dokumentasi ialah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan  dalam berbagai metode pengumulan data, tujuannnya 

untuk mengumpulkan data sebagai pelengkap penelitian dan dijadikan 

suatu bahan ril yang dapat penulis pertanggung jawabkan dalam 

mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan guru mata pelajaran 

tematik, pada saat pengambilan data melalui wawancara di perkuat 

dengan dokumentasi penelitian. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara mengelolah data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Hasil analisis ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan masalah.  Dalam penelitian kualitatif model analisis data 

diantaranya analisis model Miles dan Huberman dan analisis model Spydley. 

(Arikunto, 2010 : 158) 

Menurut Haris analisis data penelitian kualitatif model analisis Miles 

dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Pengumpulan data, proses pengumpulan data penelitian. Pengumpulan 

data dimulai sejak berkunjung kesekolah melakukan observasi terkait 

permasalah pembelajaran tematik secara online hingga mewawancarai 

guru dan siswa di SD Negeri 92 Kendari.  

3.5.2 Reduksi data, proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk 

data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan 

dianalisis. 
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3.5.3 Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar 

kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif. 

3.5.4 Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian 

data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. 

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data di 

lapangan. (Miles & Huberman, 2011: 10) 

Analisis penelitian ini dilakukan berdasarkan model Miles dan 

Huberman berdasarkan urutan langkah di atas. Maka análisis data yang 

dilakukan dalam  penelitian ini adalah: Langkah pertama, penulis 

mereduksi data yang telah  didapat dari lapangan yang  berkaitan langsung 

dengan tema penelitian, respon Guru Tematik kelas V SDN 92 Kendari 

dalam sistem pembelajaran Online. Langkah kedua, penulis menyajikan 

data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu  

menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian. 

Langkah ketiga, penulis menyajikan data yang telah diperoleh dalam 

bentuk naratif. Langkah keempat, penulis memberi kesimpulan terhadap 

hasil penelitian yang didapat dari lapangan. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:145), Triangulasi yang 

dilakukan mencakup triangulasi waktu, sumber dan teknik pengumpulan 

data  

3.6.1 Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. 
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Penulis merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar 1 

pekan pada informan sebelum penulis menanyakan kembali 

pertanyaan yang sama pada informan. 

3.6.2 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara penulis mengecek data 

yang telah diperoleh yang melalui beberapa sumber yaitu para 

informan penelitian (kepala sekolah, Guru, orang tua dan siswa) 

3.6.3 Triangulasi teknik dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan 

data dengan menggunakan beberapa metode kemudian 

membandingkan hasilnya. Pada penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


