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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini berupa kegiatan pembelajaran 

IPS yang berkaitan dengan media berupa gambar ilustrasi dan aktivitas guru kelas dan 

siswa SD dan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor dalam pelaksanaan 

pembelajaran, maka untuk memperoleh simpulan yang komprehensif pada penelitian 

ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok (Sukmadinata, 2010: 60).  

2. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian di SD 1 Purwosari yang beralamat di Jl Ganesha II No. 7, 

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sasaran dalam penelitian ini 

difokuskan pada siswa dan guru kelas 1 SD 1 Purwosari Kudus. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer bersumber dari guru kelas 1 SD selaku pelaksana perangkat pembelajaran IPS 

yang telah dikembangkan. Data juga diperoleh dari para siswa dan kepala sekolah jika 

sekiranya memungkinkan untuk digali informasinya. Sumber data sekunder diperoleh 

dari data-data yang sudah ada di SD 1 Purwosari Kudus. Data tersebut berupa 

dokumen-dokumen sekolah, Gambar kondisi fisik sekolah, Gambar proses 

pembelajaran IPS, dan data nilai para siswa kelas 1. 

 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari elemen-elemen yang terkait 

dalam fokus penelitian. Langkah-langkah yang akan dilakukan berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi. 

a.  Teknik Observasi 
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Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistemik 

terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Observasi di SD 1 Purwosari, 

yang difokuskan pada guru kelas dan hasil gambar siswa kelas 1. Teknik observasi 

yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik observasi terkendali. Partisipasi 

peneliti selain mencatat dan mengamati juga bersama dengan guru ikut terlibat 

langsung dalam pembelajaran IPS di kelas.  

Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui cara mengajar guru dan 

strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS. Selain melakukan 

pengamatan terhadap guru, peneliti juga mengamati kondisi belajar siswa dan 

sarana-prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS. 

Pada penelitian ini yang dilakukan adalah pengamatan dan pencermatan 

terhadap proses pembelajaran IPS khususnya untuk melatih sosialisasi siswa 

terhadap lingkungannya. Peneliti melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

guru dalam IPS dan sarana-prasarana yang mendukung proses berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran IPS, serta melihat hasil kegiatan yang dilakukan siswa. 

Setelah diketahui hasil kegiatan siswa berupa menulis teks dan dilengkapi gambar 

ilustrasi berdasarkan tema dan memvisualisasikan teks dalam bentuk gambar, 

peneliti menganalisis hasil secara satu-persatu. 

b.  Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan agar diperoleh data secara langsung. Sasaran yang 

akan diwawancarai adalah kepala sekolah, guru kelas 1, siswa kelas 1 SD 1 

Purwosari. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dan tak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah berterus terang terkait tujuan diadakannya penelitian. 

Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang sifatnya spontanitas 

tanpa harus menjelaskan tujuannya terlebih dahulu.  

c.  Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang terkait 

dengan lokasi penelitian. Dokumen yang digunakan antara lain berupa Gambar 

kondisi fisik sekolah, Gambar proses kegiatan menggambar di kelas, dan gambar-

gambar hasil karya siswa. 

d.  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting untuk menjaga 

kevalidan yang tinggi. Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan dengan teknik 
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triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau 

pembanding terhadap data itu.Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 

2004: 330). Hal itu dapat dilakukan dengan jalan: 1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) 

membandingkan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain (masyarakat awam); 5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

e.  Teknik Analisis Data  

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis data 

kualitatif dilakukan dengan teknik interactive model analysis (Miles dan 

Huberman, 1992: 20).Teknik analisis model interaktif terdiri tiga tahapan yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan simpulan (verfikasi). Empat 

komponen itu membentuk sebuah siklus yang saling berinteraksi dan prosesnya 

berjalan bersamaan dengan  kegiatan  pengumpulan data. 

Analisis  terhadap teks verbal dengan teknik tulis kata, tulis kalimat, dan 

tulis paragraf dilakukan dengan melihat “tokoh-tokoh” atau “aktor”, aktivitas yang 

ditampilkan, dan peristiwa yang terjadi dalam narasi teks yang ditulis para siswa.  

Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil visualisasi teks ke dalam 

bentuk gambar. Kegiatan analisis gambar dilakukan dengan melihat pengembangan 

teks dalam bentuk gambar. Berdasarkan unsur-unsur gambar yang ditampilkan 

siswa, seperti viasualisasi tokoh-tokoh, aktivitas, dan peristiwa dalam narasi 

gambar, masing-masing dianalisis untuk diketahui kesatuan gagasan yang 

dikembangkannya. 

Dari 30 teks dan gambar yang dikembangkan, masing-masing diambil 15 

teks dan gambar siswa untuk dianalisis. Pengambilan itu didasarkan pada kualitas 

teks dan gambar dari yang paling bagus, sedang, dan kurang bagus. Agar proses 

analisis lebih mudah maka pemilihan teks dan gambar didasarkan pada hasil karya 

siswa yang sama. 
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Secara lebih rinci analisis dilakukan terhadap teks dan gambar masing-masing siswa. 

Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap pengembangan teks dengan bentuk visualisasi 

gambar yang dihasilkan siswa. Peneliti melihat kemampuan siswa dalam mengembangkan 

teks dan kemampuan dalam mentransformasi ke dalam bentuk gambar. Hal-hal yang 

diperhatikan dalam analisis ini yaitu pengembangan unsur dari teks ke dalam bentuk gambar 

dan bagaimana kesesuaiannya dengan tema yang diberikan. Prinsip-prinsip kreatif dan tahap 

periodisasi menggambar juga diterapkan untuk menganalisis bentuk gambar siswa, sehingga 

hasil akhirnya dapat diketahui kualitas gambar siswa yang memiliki nilai estetis yang tinggi. 

 

 


