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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Pemilihan metode penelitian memiliki pengaruh dalam hasil yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini merupakan suatu 

pendekatan dalam penelitian yang menyangkut makna suatu data atau 

objek seperti yang dikemukakan oleh Moleong. L.J (2010, hlm. 6) 

bahwa : 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun 

pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-

kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat     

perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang susuatu upaya 

membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk 

dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. 

 

Metode kualitatif merupakan metode yang cocok dalam menggali 

makna yang terdapat dari setiap objek penelitian yang dikaji. Penelitian 

mengenai kajian profil kinerja guru dan hasil belajar siswa kelas tinggi 

disuatu sekolah dasar dalam prakteknya dibutuhkan bermacam-macam 

sumber data. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong. L.J (2010, hlm. 

5) bahwa " Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan 

dokumen." 

Selanjutnya dalam pemilihan metode, peneliti menggunakan 

metode deskriptif yang memiliki dominasi dalam penggambaran data. 

Metode deskriptif merupakan suatu metode yang mengungkapkan data 

apa adanya seperti yang diungkapkan oleh Prastowo (dalam Nurfatoni, 

2013, hlm 61) bahwa : 

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang 

berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, 

proses, dan manusia secara "apa adanya" pada waktu sekarang atau 

jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan 

responden. Di dalamnya tidak terdapat perlakuan atau manipulasi 
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terhadap objek penelitian lainnya seperti metode survey, metode 

studi kasus, metode studi perkembangan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa metode merupakan bekal 

untuk peneliti dalam penelitian kali ini, peneliti menggambarkan secara 

utuh data yang diperoleh, kemudian melakukan interpretasi dan analisis 

tanpa melakukan manipulasi data. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di suatu Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Sukajadi, Bandung. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian mengenai “Profil Kinerja Guru 

dan Hasil belajar Siswa Kelas Tinggi di Sekolah Dasar” adalah tiga guru 

kelas tinggi di suatu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukajadi, 

Bandung. Selain itu kepala sekolah juga membantu penulis dalam 

pelaksanaan observasi pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian. 

Beliau-beliau tersebutlah yang menjadi sumber data, tak terkecuali 

sumber data lain yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung, seperti 

administrasi pedidikan. 

 

3.4 Prosedur Administratif Penelitian 

3.4.1 Perencanaan  

3.4.1.1 Permohonan Izin Penelitian 

3.4.1.2 Pembuatan Instrumen 

3.4.1.3 Mengumpulkan administrasi pendidikan.  

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Dilaksanakan sesuai dengan indicator yang telah dirumuskan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan 

prosedrur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi 

dokumentasi bahan-bahan visual dan studi literatur. 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek masalah penelitian, dalam kegiatan observasi 

peneliti mengamati langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan 
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terhadap objek penelitian yang terdiri atas gambaran kinerja guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa di 

suatu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukajadi, Bandung. 

3.5.2 Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah data-data visual yang digunakan 

untuk bahan pengumpulan data untuk di teliti. 

3.5.3 Studi literatur 

Studi literatur merupakan studi yang akan menjadi acuan atau 

landasan teoritis dan penyesuaian antara data yang di dapat dari 

lapangan dengan teori yang ada. 

3.5.4 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh du pihak yaitu pewawancara (interviewer) 

dan yang terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2017:186) 

 

3.6 Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut : 

3.6.1 Penyusunan Instrumen Penelitian 

3.6.1.1 Instrumen Penelitian Kinerja |Guru dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas Tinggi di Sekolah Dasar 

Peneliti mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan selama 

proses penelitian yang telah di validasi dan memiliki reliabilitas, yakni 

instrumen observasi kinerja guru yang telah tervalidasi ole Program 

Studi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun data instrumen 

penelitian “Profil Kinerja Guru Dan Hasil Belajar Siswa Kelas Tingi Di 

Sekolah Dasar” telah terlampir di bagian lampiran. 

3.6.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data 

3.6.2.1 Persiapan  

Pada langkah persiapan ini, dipersiapkan hal yang berhubungan 

dengan usaha agar tercapainya pelaksanaan pengumpulan data yaitu 

seperti meminta izin untuk mengadakan penelitian dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

 

3.6.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data 
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3.6.3.1 Menghubungi guru kelas IV, V, dan VI suatu Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Sukajadi, Bandung 

3.6.3.2 Melaksanakan Penelitian 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data dan bahan penelitian yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan sebuah hasil atau jawaban dari rumusan 

masalah yang telah dibuat. Setelah data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut kemudian diuraikan dan dikaji dengan teknik analisis. 

Setelah itu dikembangkan dengan pola hubungan tertentu dan mencari 

sumber data lainnya yang relevan secara berulang. 

 

3.8 Prosedur Analisis Data 

Hasil yang telah di peroleh lalu di kumpulkan, di proses dan di 

analisis dengan tujuan mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari 

rumusan masalah yang telah di buat sebelumnya. Proses analisis data 

pada penelitian kualitatif berlangsung sepanjang penelitiannya di 

lakukan mulai dari proses sampai penarikan kesimpulan. Menurut 

Sugiyono (2013, hlm. 336) dalam penalitian kualitatif di bagi menjadi 

tiga tahapan yangterdiri dari analisis sebelum lapangan, analisis selama 

lapangan dan analisis data. Hal tersebut akan di jelaskan di bawah ini : 

3.8.1 Analisis Sebelum di Lapangan  

Pada tahapan analisis sebelum di lapangan, Kegiatan yang di 

lakukan meliputi pemilihan masalah yang akan di teliti sebelum 

dilakukannya penelitian. Data yang di peroleh dari hasil pendahuluan 

untuk di gunakan dalam penelitian tidak menutup kemungkinan 

fokus penelitian tersebut akan berkembang setelah berlangsungnya 

penelitian. 

 

3.8.2 Analisis Selama di Lapangan 

Dalam penelitian proses analisis data dilakukan pada saat 

penelitian, atau pengumpulan data berdasarkan apa yang telah di 

peroleh dari proses penelitian. Berikut merupakan tahapan dalam 

proses analisis selama di lapangan : 

3.8.2.1 Kegiatan pertama kali adalah observasi, observasi dilakukan 

secara bersamaan dengan program Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP) sekaligus menyusun mengenai proposal 
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pengajuan penelitian dan mengurusi surat-surat yang dilakukan 

berdasarkan prosedur sebelum penelitian. 

3.8.2.2 Proses wawancara bersama wali kelas IV, V, dan VI dilakukan 

dalam satu pekan berturut-turut pada saat program Pengenalan 

Lapangan Persekolahan. 

3.8.2.3 Mendokumentasikan arsip atau dokumen berupa foto 

pembelajaran, foto saat wawancara. 

3.8.2.4 Mengumpulkan data hasil observasi dengan rumusan masalah 

yang di buat, yaitu kinerja guru dan hasil belajar siswa di kelas 

tinggi. 

3.8.2.5 Melakukan wawancara kepada guru atau wali kelas mengenai 

temuan-temuan yang tidak sesuai dengan indikator yang telah 

dirumuskan. 

3.8.2.6 Melakukan kajian awal terhadap administrasi Pendidikan yang 

dimiliki oleh guru. 

3.8.2.7 Menyusun data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dibuat sebelumnya. 

3.8.3 Proses Analisis Data 

Setelah dari analisis proses pengumpulan data selesai 

dilakukan tahap puncak dari keseluruhannya, tujuannya untuk 

mendapatkan kesimpulan atau verifikasi dari penelitian yang telah 

terlaksana. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 337-345) ada berbagai 

macam model analisis data kualitatif diantaranya adalah model 

Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3.8.3.1 Reduksi data  

Pada kegiatan ini peneliti melakukan beberapa tahapan 

sebagai berikut : 

3.8.3.1.1 Mengumpulkan catatan hasil observasi, dokumentasi dan 

literatur yang relevan. 

 

3.8.3.1.2 Memilih bahan data yang penting untuk dianalisis. 

3.8.3.1.3 Mengkategorikan data yang diperoleh (hasil observasi, 

dokumen berupa foto) 

3.8.3.1.4 Data primer berupa catatan hasil observasi pembelajaran, 

administrasi pendidikan, hasil wawancara.  

3.8.3.2 Penyajian Data 
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Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang di peroleh 

atau apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Kegiatan yang 

dilakukan peneliti dalam proses penyajian data adalah sebagai berikut : 

3.8.3.2.1 Membuat pola atau skema dari data yang sudah di 

kelompokkan sesuai dengan aspek. 

3.8.3.2.2 Membuat tabel atau data skema penyajian data yang di 

peroleh berdasarkan hasil dari dokumentasi dan 

menggabungkan data dalam paragraf naratif. 

3.8.3.2.3 Mendeskripsikan data yang telah di analisis ke dalam 

penyajian data yang lebih mudah di paham dengan 

membuat tabel sederhana. 

3.8.3.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir merupakan langkah penarikan kesimpulan 

berdasarkan kesimpulan awal dan analisis data yang telah di lakukan 

sebelumnya. Kesimpulan yang dikemukakan hasil dari keseluruhan 

proses analisis yang di dukung oleh data yang valid sehingga 

kesimpulan bersifat kredibel. 

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil akhir dari 

analisis data yang di peroleh selama kegiatan penelitian. Peneliti 

menggeneralisasi data yang berhubungan dengan analisis Kinerja Guru 

dan Hasil Belajar Siswa Kelas Tinggi di Sekolah Dasar. 


