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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber 

daya dan data yang akan dipakai untuk diolah dalam rangka menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain yang digunakan pada penelitian ini 

adalah desain penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk 

mengetahui gambaran yang akan diteliti dalam penelitian. Menurut 

Sukmadinata (2013, hlm. 72) bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi atau 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang 

sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, 

keadaan, kejadian aspek, komponen atau variabel berjalan sebagaimana 

adanya. Penelitian ini mengkaji mengenai keterampilan guru dalam 

melakukan variasi stimulus di Sekolah Dasar dengan berbagai profil guru. 

Peneliti menganalisis kualitas keterampilan variasi stimulus berdasarkan data 

hasil observasi pembelajaran guru pada tiga komponen keterampilan 

memberikan variasi stimulus. Tiga komponen variasi stimulus yang diamati 

yaitu, keterampilan melakukan variasi dalam gaya mengajar, keterampilan  

melakukan variasi dalam menggunakan media dan alat bantu, dan 

keterampilan melakukan variasi dalam pola interaksi dan kegiatan murid. 

Tipe deskripsif dipilih peneliti karena semua temuan serta analisis data akan 

dilaporkan secara deskriptif. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini melibatkan delapan guru dengan berbagai profil yang 

berbeda. Delapan guru yang dijadikan Subjek penelitian berasal dari dua 

sekolah berbeda, yaitu SDN Cisalak dan SDN 2 Cibeber. Dua sekolah yang 
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dijadikan tempat penelitian ini berada dalam satu kecamatan Cibeber, 

Kabupaten Cianjur. Lokasi kedua sekolah tersebut berjauhan berada dalam 

lingkungan gugus yang berbeda. Sekolah tersebut memiliki gedung sendiri, 

dan proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hingga siang.  

Pemilihan partisipan dilakukan dengan purposif sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan tujuan, sampel yang cocok dan sampel 

insidental (Sukmadinata, 2013, hlm. 254). Hal ini dilakukan karena peneliti 

ingin melihat kualitas keterampilan guru melakukan variasi stimulus 

berdasarkan berbagai profil guru, maka partisipan dipilih untuk mewakili 

profil yang ingin dilihat, seperti golongan kepangkatan, pengalaman 

mengajar, tugas mengajar, dan umur. Semua guru yang dipilih sebagai 

partisipan merupakan guru yang sudah tersertifikasi, maka sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah guru yang memiliki kriteria tersebut. Data 

partisipan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Data Partisipan 

Asal Sekolah Partisipan (inisial) Profil Guru 

SDN CISALAK 

Guru Sy 

Umur 50 tahun 

Golongan IV/a 

Lama Mengajar 26 tahun 

Tugas Mengajar kelas IV 

Guru Rk 

Umur 33 tahun 

Golongan III/a 

Lama Mengajar 10 tahun 

Tugas Mengajar kelas V 

Guru Ns 

Umur 47 tahun 

Golongan III/c 

Lama Mengajar 13 tahun 

Tugas Mengajar kelas VI 

Guru Nr Umur 48 tahun 
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Golongan III/b 

Lama Mengajar 13 tahun 

Tugas Mengajar kelas III 

Asal Sekolah Partisipan (inisial) Profil Guru 

SDN 2 CIBEBER 

Guru Sr 

Umur 35 tahun 

Golongan I11/a 

Lama Mengajar 10 tahun 

Tugas Mengajar kelas V 

Guru Ds 

Umur 57 tahun 

Golongan IV/a 

Lama Mengajar 37 tahun 

Tugas Mengajar kelas I 

Guru Nh 

Umur 38 tahun 

Golongan III/b 

Lama Mengajar 16 tahun 

Tugas Mengajar kelas V 

Guru Is 

Umur 34 tahun 

Golongan III/b 

Lama Mengajar 10 tahun 

Tugas Mengajar kelas II 

 

C. Penjelas Istilah 

Agar diperoleh persepsi yang jelas mengenai penelitian ini, maka 

perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu: 

1. Keterampilan memberikan variasi stimulus adalah keanekaragaman 

penyajian kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam konteks 

proses interaksi belajar-mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan murid sehingga senantiasa memiliki antusiasme yang tinggi 

dalam pembelajaran serta penuh partisipasi. 
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2. Variasi gaya mengajar guru adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan 

perbuatan guru dalam kontek belajar mengajar yang bertujuan untuk 

mengatasi kebosanan murid, sehingga murid memiliki minat belajar yang 

tinggi terhadap pelajarannya, terdiri dari penggunaan variasi suara, 

pemusatan perhatian murid, kesenyapan atau kebisuan, mengadakan 

kontak pandang dan gerak, gerakan badan mimik, dan pergantian posisi 

guru di dalam kelas. 

3. Variasi penggunaan media dan alat pengajaran adalah pergantian 

penggunaan jenis media yang satu kepada jenis yang lain yang dilakukan 

oleh guru dalam konteks belajar mengajar menyesesuaikan materi 

pembelajaran, terdiri dari visual aids, auditif aids, motorik, dan audio-

visual aids. 

4. Variasi pola interaksi dan kegiatan murid adalah frekuensi atau banyak-

sedikitnya pergantian aksi antara guru dengan murid, dan murid dengan 

murid secara tepat, terdiri dari beberapa pola interaksi yaitu pola guru-

murid, pola guru-murid-guru, pola guru-murid-murid,pola guru-murid, 

murid-guru, murid-murid, dan pola melingkar. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara peneliti 

menyusun dan membuat intrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yaitu dengan menganalisis keterampilan guru dalam memberikan variasi 

stimulus pada pembelajaran di sekolah dasar. Adapun bentuk instrumen 

dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, dan wawancara terhadap guru 

yang menjadi subjek penelitian. Instrumen tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai keterampilan guru dalam memberikan variasi 

stimulus dilengkapi dengan hasil studi literatur dengan melihat perangkat lain 

yang digunakan guru dalam hal ini RPP yang disusun guru yang 

bersangkutan. 

 

E. Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah: 

1. Observasi  

Menurut Creswell (2014, hlm. 267) observasi kualitatif merupakan 

observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. 

Dalam pengamatan ini peneliti merekam dan mencatat aktivitas guru 

ketika melakukan pembelajaran terkait kualitas setiap komponen variasi 

stimulus baik itu dalam gaya mengajar, penggunaan media dan alat bantu 

pembelajaran, maupun pola interaksi dan kegiatan siswa. kegiatan 

pengamatan yang dilakukan disesuaikan dengan pedoman observasi yang 

telah dibuat. Lembar observasi berisi sejumlah pernyataan yang ditujukan 

untuk mengkaji bentuk-bentuk variasi stimulus dan menghitung 

kemunculan setiap komponen variasi stimulus tersebut. Lembar 

observasi lengkap yang memuat aspek-aspek pengamatan dapat dilihat 

pada lampiran A. 

2. Wawancara 

Creswell (2014, hlm. 267) menjelaskan dalam wawancara 

kualitatif peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan 

telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam 

kelompok tertentu). Wawancara seperti ini memerlukan pertanyaan yang 

secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open 

ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari 

para partisipan. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencari informasi langsung dari guru secara lisan 

yang menjadi subjek penelitian. Pertanyaan yang diajukan terkait variasi 

stimulus menarik yang muncul selama kegiatan observasi atau peristiwa-

peristiwa menarik yang memerlukan informasi lebih lanjut dari guru 

maupun murid.  
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3. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh 

informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi ini peneliti 

bisa melakukan penulusuran data historis mengenai objek yang diteliti. 

Sumber dokumen yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini berupa 

RPP guru. Peneliti menganalisis komponen RPP yang menunjukkan 

kemungkinan munculnya variasi stimulus pada pelaksanaan 

pembelajaran seperti tergambar dalam tujuan pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran. Dokumen RPP lengkap yang dianalisis dapat dilihat pada 

Lampiran E. 

 

F. Analisis Data 

Menurut Sugiono (2010, hlm. 244) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan, yaitu 

dari hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur maka 

peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis dari hasil pengumpulan 

data. Dimana proses analisis data data ini dimulai dengan menelaah, 

memeriksa seluruh data yang tersedia, dari berbagai sumber yaitu wawancara, 

observasi, dokumentasi, studi literatur.  

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hlm. 246), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

1. Reduksi data 
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Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari pola dan temanya. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali 

jika diperlukan. Dalam hal ini seluruh data yang dikumpulkan peneliti 

berupa observasi keterampilan guru dalam memberikan variasi stimulus 

pada komponen gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan 

pola interaksi dicocokkan dengan data hasil wawancara dan studi 

dokumentasi pada RPP yang dibuat oleh guru. 

2. Data display 

Penyajian data disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun 

menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran 

terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun 

bagian demi bagian. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk 

uraian atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

Setelah data mengenai keterampilan guru dalam memberikan variasi 

stimulus terkumpul, peneliti selanjutnya menyajikan data kedalam bentuk 

paparan atau deskripsi hasil penelitian. 

3. Kesimpulan/verification 

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumplan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (Sugiono, 2010). 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan data. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dan interpretasikan sebagai deskripsi 

keterampilan guru dalam memberikan variasi dalam gaya mengajar guru, 

variasi dalam penggunaan media pembelajaran, dan variasi pola interaksi.  
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G. Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan penelitian, metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji 

keabsahan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono (2012, hlm. 364) 

mencakup empat macam pengujian, yaitu uji kredibilitas data, uji 

transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. 

1. Uji kredibilitas data 

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif menggambarkan kecocokan 

antara konsep peneliti dengan konsep yang ada pada responden, 

menunjukan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. 

Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang diharapkan, peneliti 

menggunakan beberapa cara yang disarankan oleh Sugiono (2012, hlm. 

365), yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan, 

triangulasi, menggunakan bahan referensi dan member checking. Peneliti 

menggunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu data diperoleh 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Dependabilitas 

Uji dependabilitas adalah pengujian sejumlah mana penelitian 

bergantung pada keandalan, yaitu apakan data yang diberikan oleh 

peneliti betul-betul merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Karena 

bisa jadi peneliti dapat memberikan data tetapi tidak pernah melakukan 

penelitian. Menurut Sugiono (2012, hlm. 374) uji dependabilitas dapat 

dilakukan oleh auditor keseluruhan aktifitas penelitian mulai dari awal 

sampai akhir penelitian. Ukurannya adalah, dalam kondisi yang lebih 

kurang sama apakah penelitian dapat diteliti ulang. 

3. Konfirmabilitas 

Uji konfirmabilitas adalah pengujian sejumlah mana hasil penelitin 

dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu sejauh mana hasil penelitian betul-

betul sesuai dan cocok dengan data yang telah dikumpulkan. 
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4. Uji transferabilitas 

Uji transferabilitas menggambarkan sejauh mana hasil penelitian 

dapat diaplikasikan dalam situasi, tempat, waktu yang berbeda. Dalam 

hal ini peneliti hanya melihat transferabilitas sebagai suatu kemungkinan. 

Tentunya harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan atau kemiripan 

konteks sosialnya. 
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H. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 


