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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan cara menyajikan data yang berupa kata-kata. 

Moleong (2012: 6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan menggunakan cara 

deskripsi yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode 

alamiah. 

Sugiyono (2010: 15) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan, 

pengambilan sumber data dilakukan dengan cara purposive yaitu menentukan 

sejak awal jumlah sumber data, misalnya ditentukan sejak awal 10 orang 

sumber data, maka disaat penelitian informasi diperoleh dari 10 sumber data 

yang sudah ditentukan di awal tersebut. Pengambilan sumber data juga 

dilakukan dengan cara snowball yaitu diawali dari sedikit demi sedikit maka 

lama kelamaan akan menjadi banyak dan besar, selanjutnya Teknik 

pengumpulan data dengan gabungan (triangulasi). Analisis data bersifat.
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induktif sehingga penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang 

mendalam dari pada generalisasi.  

Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 54) menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif (descriptive research) tidak mengadakan manipulasi atau 

pengubahan variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi yang apa 

adanya. Ditambahkan oleh Djam’an Satori dan Aan Komariah (2011:28) yang 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan langkah 

kerja yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, 

setting sosial dituangkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Sehingga 

data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata ataupun gambar daripada angka. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan, melukiskan dan 

menggambarkan suatu keadaan yaitu mengenai implementasi pembelajaran 

tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang akan didapatkan lebih 

bermakna serta mendalam sehingga tujuan yang terdapat dalam penelitian ini 

dapat tercapai. 

B. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut, Palangkaraya 

Kalimantan Tengah. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

sekolah ini merupakan sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 sejak 

tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga 

September 2015. 
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C. Unit Analisis 

Sugiyono (2010: 299) meyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu, dapat berupa lembaga 

pendidikan, melakukan observasi, dan juga wawancara terhadap orang-orang 

yang dipandang tahu mengenai situasi sosial tersebut. Subjek penelitian adalah 

seseorang atau sesuatu yang darinya didapat keterangan. Dalam penelitian 

kualitatif, subjek penelitian disebut informan Penelitian dilakukan dalam 

konteks yang menyeluruh dalam implementasi pembelajaran tematik-

integratif. Kegunaannya adalah untuk menggali data yang dibutuhkan dalam 

rumusan masalah seperti yang tertuang dalam Bab I. Subjek penelitian diambil 

dengan cara sesuai dengan yang diinginkan. Karena penelitian ini 

menitikberatkan pada implementasi pembelajaran tematik-integratif, maka 

subjek penelitian ini adalah guru kelas dan peserta didik di SD Negeri 2 

Pahandut Palangkaraya. Selain informasi dari guru dan peserta didik, peneliti 

juga melibatkan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap.  

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh seorang peneliti untuk dapat memperoleh dan mengumpulkan data. 

Sugiyono (2010: 308) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. 
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Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kondisi yang terjadi di lapangan. Kondisi yang terjadi di lapangan 

meliputi kondisi fisik maupun perilaku yang terjadi selama penelitian 

berlangsung. Pengamatan atau observasi ini menempati posisi yang 

sangat sentral dengan mengoptimalkan peran dan kemampuan peneliti 

untuk melihat objek penelitian dalam menangkap arti fenomena di 

lapangan. Dalam observasi, peneliti mencatat, menganalisa dan 

membuat kesimpulan terkait implementasi pembelajaran tematik-

integratif di kelas IV SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi yang 

berguna sebagai acuan agar poses observasi yang dilakukan tetap focus 

dan tidak keluar dari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu 

mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik-integratif di 

kelas IV SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. 
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b. Wawancara 

Wawancara atau interviu merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif (Nana S Sukmadinata, 2012: 216). 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara dapat digunakan 

untuk tiga maksud utama. Pertama, wawancara dapat dijadikan sebagai 

alat eksplorasi untuk membantu identifikasi variabel dan relasi, 

mengajukan hipotesis, dan memandu tahap-tahap penelitian. Kedua, 

wawancara dapat menjadi instrumen utama penelitian. Ketiga, 

wawancara dapat digunakan sebagai penopang atau pelengkap metode 

lain atau tindak lanjut dalam menghadapi hasil yang tak 

terduga/diharapkan, memvalidasikan metode-metode lain dan 

menyelami lebih dalam motivasi responden serta alasan-alasan 

responden memberikan jawaban dengan cara tertentu. (Sugiyono, 

2007: 318)  

Sebelum melakukan kegiatan wawancara, terlebih dahulu 

peneliti membuat pedoman wawancara dengan tujuan agar proses tetap 

terfokus dan tidak keluar dari konteks yang menjadi tujuan utama 
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peneliti yaitu mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik 

integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Pedoman wawancara 

hanya digunakan sebagai acuan, sedangkan wawancara akan dilakukan 

dengan fleksibel dan terbuka. Saat wawancara, peneliti dapat 

menggunakan buku catatan, tape recorder dan juga kamera agar hasil 

wawancara dapat terekam dengan baik. 

Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang 

diperoleh ketika melakukan observasi dan sebagai bentuk triangulasi 

data. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terstruktur dan bebas. 

Pertanyaan wawancara ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, para guru, dan sebagian peserta didik.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan dokumen bahan tertulis, sehingga peneliti dalam 

melaksanakan metode dokumentasi harus menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan-

catatan, catatan harian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti 

memanfaatkan metode dokumentasi untuk mengetahui sejarah latar 

belakang pertumbuhan dan perkembangan (proses), program yang 

telah, sedang, dan akan dilakukan dalam implementasi pembelajaran 

tematik-integratif. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

menganalisa setiap tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh 

sekolah. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan proses 

pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya. Peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berupa 

profil sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nilai dengan 

teknik penilaian kurikulum 2013, dan rapor tematik integratif untuk 

memperoleh data dokumentasi. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010: 203) instrumen penelitian adalah 

alat/fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

supaya pekerjaannya akan lebih mudah sehingga hasilnya akan lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan juga sistematis sehingga lebih mudah 

untuk diolah. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya (Moleong, 2012: 163). 

Sugiyono (2010: 305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian 

peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti 

kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.  

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka 

penelitian ini dibantu dengan instrumen pedoman observasi, instrumen 

pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam dan kamera. 
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a. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini, sebelum melaksanakan observasi peneliti 

terlebih dahulu membuat pedoman observasi agar dalam melaksanakan 

penelitian di lapangan akan lebih mudah. Peneliti melakukan observasi 

terhadap proses pembelajaran tematik integratif, yaitu dimulai dari 

kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. Pedoman observasi ini ditujukan untuk 

mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kelas dan 

siswa dalam implementasi pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 

2 Pahandut Palangkaraya. 
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Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Observasi Kesiapan Kepala Sekolah, 
Guru, Peserta Didik, Sarana dan Prasarana 

Variabel Subvariabel  Indikator  
Kesiapan  

Kepala Sekolah 
1. Pengetahuan dan 

pemahaman 
manajerial 

2. Kepemimpinan 

a. Pengembangan kurikulum 
b. Mengelola guru, staf, sarana 

dan prasarana 
c. Mengelola hubungan sekolah 

dan masyarakat 
d. Memimpin sekolah 
e. Melakukan pengawasan 

Kesiapan Guru 
 

1. Perencanaan  a. Menyiapkan perangkat 
pembelajaran 

b. Menyusun RPP 
2. Pelaksanaan a. Kegiatan pendahuluan 

b. Kegiatan inti 
c. Kegiatan penutup 

3. Evaluasi a. Evaluasi proses 
b. Evaluasi hasil 

Kesiapan  
Peserta Didik 

 

1. Kesiapan fisik 
Dan psikis 

a. Kesiapan fisik 
b. Kesiapan psikis 

2. Kesiapan 
materiil  

a. Bahan yang dipelajari 
b. Bahan yang dikerjakan 

Kesiapan 
Sarana dan 
Prasarana 

 

1. Kesiapan Sarana  a. Alat pelajaran 
b. Alat peraga 
c. Media pendidikan 

2. Kesiapan 
Prasarana 

a. Ruang kelas 
b. Ruang perpustakaan 
c. Ruang guru 
d. Ruangan laboratorium 
e. Tempat ibadah 
f. Ruang UKS 
g. Tempat olahraga  
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Tabel 4. Kisi-kisi Pedoman Observasi Guru Kelas 

ASPEK INDIKATOR 

A. Perencanaan 
Pembelajaran 

Menentukan tema dan subtema 
Menyesuaikan tema dan sub tema dengan keadaan 

B. Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Alat, media dan sumber belajar. 
Membuka pelajaran dan apersepsi. 
Mengaktifkan peran serta siswa. 
Pendekatan Saintifik. 
Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 
Pengelolaan kelas. 

C. Evaluasi 
Pembelajaran 

Melakukan penilaian. 
Jenis-jenis penilaian. 
Waktu penilaian. 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Pedoman Observasi Peserta Didik  

ASPEK INDIKATOR 

A. Awal Pembelajaran 
 

Membuka proses pembelajaran 
Apersepsi 

B. Inti Pembelajaran 
 

Peran serta siswa dalam pembelajaran 
Bekerjasama dalam diskusi dan kerja 
kelompok 
Alat, media dan sumber belajar 

C. Akhir Pembelajaran Evaluasi pembelajaran 
Menyimpulkan pembelajaran 
 

 

b. Pedoman Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yakni 

kepala sekolah, guru kelas IV, dan peserta didik kelas IV di SD Negeri 2 

Pahandut Palangkaraya. Narasumber di atas akan dijelaskan sebagai 

berikut: 



 
 

105 
 

1. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah 

Wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah bertujuan 

untuk mengetahui secara detail bagaimana pemahaman beliau akan 

Kurikulum 2013 yang di dalamnya memuat tentang pembelajaran 

tematik-integratif. Peneliti ingin mengetahui kesiapan sekolah, tenaga 

pengajar dan peserta didik terkait implementasi pembelajaran tematik-

integratif di SD Negeri 2 Pahandut dan hal-hal yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran ini. Berikut kisi-kisi pedoman wawancara 

kepala sekolah. 

Tabel 6. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

ASPEK INDIKATOR 

Implementasi Kurikulum 2013 Pemahaman Kurikulum 2013 

Tenaga Pengajar 

Saran dan Parasarana 

Hambatan  

Implementasi Pendekatan 
Pembelajaran Tematik-Integratif 

Pemahaman Pembelajaran 
Tematik-Integratif 
 
Keunggulan Pembelajaran 
Tematik-Integratif 
 
Hambatan 
 
Buku pegangan 
 

 

2. Pedoman Wawancara untuk Guru Kelas 

Wawancara dengan guru kelas bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pembelajaran 
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tematik-integratif di kelas IV. Wawancara yang dilakukan 

berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, inti, dan akhir 

pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Berikut kisi-kisi 

wawancara yang dilakukan kepada guru kelas IV 

Tabel 7. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru Kelas IV 

ASPEK INDIKATOR 
Kurikulum 2013 Pemahaman Kurikulum 2013 

Impelemtasi Kurikulum 2013 
Pembelajaran 
Tematik 
Integratif 

Pemahaman tematik- 
Integratif 
Hambatan 
Implementasi tematik 
Integratif 

Perencanaan 
Pembelajaran 

RPP 
Tema dalam pembelajaran 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Mengawali pembelajaran 
Mengelola kelas 
Pendekatan saintifik 
Buku pegangan 

Evaluasi Pembelajaran Melakukan penilaian hasil kerja siswa 
Rapor 

Peserta Didik dan 
Wali Murid 

Respon siswa terhadap pembelajaran 
tematik-integratif 
Pendapat wali murid mengenai tematik-
integratif 
Buku pegangan 
Rapor  

 

3. Pedoman Wawancara untuk Peserta Didik 

Peserta didik merupakan salah satu narasumber dalam penelitian 

ini selain guru kelas IV dan kepala sekolah. Wawancara yang 

dilakukan kepada peserta didik ini dilakukan untuk mengetahui 
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respon mereka terhadap kurikulum 2013 yang didalamnya terdapat 

pembelajaran tematik-integratif dan pendekatan saintifik. 

Tabel 8. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Peserta Didik 

ASPEK INDIKATOR 
Pembelajaran 
Tematik 
Integratif 

Pemahaman pembelajaran tematik-
integratif 
Proses pembelajaran tematik- 
integratif 
Buku catatan peserta didik 

Buku pegangan 
Siswa 

Tanggapan peserta didik 
Penggunaan buku 

Evaluasi 
pembelajaran 

Rapor  

Peran serta wali 
Murid 

 

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpul data yang utama adalah 

peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci (key instrument) 

dalam penelitian kualitatif ini. Karena kapasitasnya sebagai key 

instrument, peneliti bertindak sebagai perencana dan pelaksana pengumpul 

data di lapangan, sekaligus sebagai analis dan pelapor hasil penelitian. 

Untuk memperlancar penelitian ini, peneliti sebagai instrument utama 

dibantu dengan instrumen pendukung. Instrumen untuk teknik wawancara 

menggunakan pedoman wawancara, untuk teknik observasi atau 

pengamatan menggunakan pedoman pedoman observasi dan check list, 

untuk teknik dokumentasi menggunakan analisis dokumentasi. Selain 

instrumen pendukung di atas masih ada instrumen pendukung lainnya 

seperti catatan lapangan, dan catatan observasi lapangan. 
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Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti terjun sendiri 

ke lapangan, baik pada grand tour question, tahap focused and selection, 

melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat simpulan. 

c. Pedoman Dokumentasi 

Peneliti akan mendokumentasikan proses pembelajaran tematik 

integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Peneliti mengambil 

dokumen-dokumen yang berupa profil sekolah, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, daftar nilai dengan teknik penilaian kurikulum 2013, dan 

rapor tematik integratif untuk memperoleh data dokumentasi. 

E. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui 

beberapa teknik. Teknik ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persiapan dan isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Untuk itu, peneliti mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci serta 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang telah ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. Untuk menetapkan keabsahan data 
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diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan 

atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan (Moleong, 

2012: 324) yaitu derajat kepercayaan (credibility), kebergantungan 

(dependability), kepastian (confirmability), dan keteralihan (transferability) 

1. Uji Kepercayaan (credibility) 

Kriteria ini berarti bahwa data dan informasi yang dikumpulkan 

harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian 

kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat 

diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 

Agar hasil penelitian memperoleh hasil yang berkredibilitas tinggi 

maka teknik yang perlu dilakukan oleh para peneliti yaitu: 

a. Prolonged Engagement artinya peneliti harus tinggal di tempat 

penelitian dengan tujuan: (1) agar dapat menumbuhkan kepercayaan 

dari subjek yang diteliti, (2) agar dapat memahami dan mengalami 

sendiri kompleksitas situasi, dan (3) agar dapat menghindari distorsi 

akibat kehadiran peneliti di lapangan. Lamanya waktu bagi seorang 

peneliti kualitatif untuk tinggal di tempat penelitian tidak dapat 

ditentukan, tergantung pada sempit dan luasnya cakupan masalah 

penelitian. 

b. Persistent Observation atau observasi yang dilakukan terus menerus 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami suatu gejala yang 

lebih mendalam. Dengan teknik ini maka peneliti akan dapat 
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menetapkan aspek-aspek mana yang lebih penting dan yang tidak dan 

kemudian memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan 

dengan topik penelitian. 

c. Triangulation atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa 

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber 

informasi dan berbagai metode pengumpulan data.  

d. Pear Debriefing, ini dilakukan peneliti dengan meminta kepada 

kolega/teman sejawat (bukan partisipan yang mengetahui lapangan 

tempat penelitian). Kolega tersebut dapat menanyakan berbagai hal 

termasuk metode yang digunakan. Kesimpulan-kesimpulan sementara 

yang diperoleh peneliti serta kemungkinan adanya bias-bias yang 

disebabkan oleh peneliti. 

e. Negative Case Analysis adalah prosedur analisis yang digunakan 

peneliti untuk “menghaluskan” kesimpulan-kesimpulan sampai 

diperoleh kepastian bahwa kesimpulan-kesimpulan itu berlaku untuk 

semua kasus tanpa terkecuali. Proses ini berlangsung terus dengan 

memperhitungkan semua kasus negatif yang dijumpai di lapangan. 

Dengan demikian kesimpulan terakhir yang diperoleh dapat dikatakan 

menggambarkan realita di lapangan. 

f. Referencial Adequacy Cheks, ini termasuk pengarsipan data yang 

dikumpulkan selama penelitian di lapangan. Arsip-arsip ini digunakan 

sebagai bahan referensi untuk menegecek apakah menyanksikan atau 

tidak. Apabila ada kesesuaian antara data/informasi dan kesimpulan-
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kesimpulan hasil penelitian (melalui proses validasi) maka dapat 

dikatakan bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya (credible). 

g. Member Check, adalah salah satu teknik yang amat penting untuk 

meningkatkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif, caranya dengan 

melibatkan partisipan untuk mereviewnya. Proses ini dilakukan dengan 

jalan melibatkan subjek mereview data/informasi, interpretasi dan 

laporan penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisipan 

(subjek) setuju terhadap semua yang dilaporkan peneliti maka 

kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan credible. 

2. Uji Kebergantungan (dependability) 

Dependabilitas adalah kriteria untuk meneliti apakah proses 

penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa penelitian 

dapat dipertahankan adalah dengan audit dependabilitas oleh auditor 

indepeden guna mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Untuk 

mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak, seseorang 

hendaknya melihat apakah peneliti sudah berhati-hati atau belum bahkan 

membuat kesalahan dalam hal: (1) mengkonseptualisasikan rencana 

penelitian, (2) mengumpulkan data, dan (3) menginterpretasikan data atau 

informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian yang 

ditulis.  

3. Uji Kepastian (confirmability)  

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil 

penelitian perekaman pada pelacakan data dan informasi serta interpretasi 
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yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan 

audit (audit trail). Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan audit ini, 

peneliti akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data 

mentah (catatan lapangan, transkrip wawancara), hasil rekaman (dokumen 

dan foto), hasil analisis data (rangkuman, hipotesis kerja, konsep-konsep) 

dan catatan tentang proses penyelenggaraan (metodologi, strategi, dan 

usaha keabsahan). Untuk penilaian kualitas hasil penelitian ini dilakukan 

oleh auditor. 

4. Uji Keteralihan (transferability) 

Artinya bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks 

tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain 

untuk membangun teralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

“uraian rinci”. Dengan teknik ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian 

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. 

Dengan uraian rinci ini akan terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan 

oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh 

peneliti.  

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan uji kredibilitas dengan teknik pemeriksaan data yang dipakai 

adalah teknik triangulasi. Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2010: 372) 

menjelaskan bahwa triangulasi merupakan cara pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 
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triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian 

ini triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

Patttton (Lexy. J. Moeleng, 2012: 330) mengemukakan bahwa 

triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber 

memungkinkan peneliti melakukan pengecekan ulang dan melengkapi 

informasi dengan sumber-sumber lainn. Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini akan dilakukan antara kepala sekolah, guru kelas IV dan 

peserta didik. 

Uraian triangulasi sumber dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 2. Skema Triangulasi Sumber 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

namun dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dengan 

wawancara, kemudian dicek dengan data yang diperoleh dari 

observasi, dokumentasi dan kuesioner. Triangulasi teknik yang 

    Kepala Sekolah 

   Guru Kelas IV Peserta Didik Kelas 
IV 
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digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah antara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Uraian triangulasi teknik dapat diilustrasikan seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 3. Skema Triangulasi Teknik 

F. Analisis Data 

Setelah data di lapangan terkumpul, peneliti akan langsung melakukan 

analisis data untuk menghindari bertumpuknya data yang dapat 

mengakibatkan terekduksinya validitas dan keabsahan data. Analisis data 

adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. 

Menyusun data berarti menggolongkan data ke dalam pola, tema, atau 

kategori. Interpretasi artinya si peneliti memberikan makna pada analisis, 

menjelaskan pola, dan mencari keterkaitan antar konsep. 

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis data model 

interaktif yang ditawarkan Miles dan Huberman (1984: 12). Jenis analisis 

interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan secara simultan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas dalam 
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analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas hingga datanya mencapai titik jenuh 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 4. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif  

(adaptasi dari Miles dan Huberman, 1992) 
 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, 

dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung. Tahapan-tahapan ini dilakukan setelah melakukan observasi 

atau setelah wawancara, ini dilakukan agar data tidak menjadi bias dengan 

adanya data-data yang lain. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan sebagai rangkaian setelah reduksi data. 

Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau 

pengambilan tindakan lebih lanjut. Pada penelitian ini apabila data yang 

diperoleh telah banyak dan menumpuk, agar peneliti tidak kesulitan dalam 

penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu, 

Data Collection 

Data Reduction 

Data Display 

Conclusions: 
Drawing/Verifying 
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maka peneliti membuat naratif, atau grafik untuk memudahkan data 

tersebut. Dengan demikian peneliti tetap dapat menguasai data dan tidak 

tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa jadi membosankan. Hal 

ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun 

dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak dan mengambil 

keputusan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk itu 

maka penyajian data harus disadari sebagai bagian dari analisis data. 

3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu 

diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang 

didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga simpulan akhir 

dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

analisis data yang berlanjut, berulang, dan terus menerus, sehingga terjalin 

hubungan saling keterkaitan antara kegiatan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil sekarang masih ada 

kekurangan, maka perlu adanya tambahan. Data tambahan juga dianalisis 

melalui rangkaian kegiatan reduksi data, agar keabsahan dan 

objektivitasnya terjamin. 

 

 

 

 

 


