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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif jenis penilitian 

studi kasus dengan melibatkan 1 kelompok belajar yang terdiri dari siswa dan guru kelas 4 

di SD 1 Pamulihan. Creswell (2012) mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu 

studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut 

merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus 

menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan 

gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) 

Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam 

menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan peneliti 

menggunakan peneletian studi kasus yaitu peneliti ingin mengetahui mengenai 

penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 4 

SD secara deskriptif dengan melalui wawancara dan observasi yang diharapkan dapat 

terkumpulnya data secara deskriptif yang menggambarkan secara keseluruhan dari sasaran 

penelitian ini. 

Dasar pemilihan jenis ini karena peneliti melakukan penelitian pada sampel yang 

terdapat dalam suatu kelompok dan berdasarkan pengumpulan data yang nanti dilaksanakan 

peneliti dapat mengumpulkan data yang hasil wawancara berbentuk deskripsi yang 

menggambarkan secara umum mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan melalui penelitian survei ini 

bisa menjawab semua rumusan masalah yang dipaparkan dan diharapkan penelitian ini 

dapat mencapai setiap manfaat dan tujuan yang diinginkan. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini partisipan yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa manusia yang 

terdapat di SDN 1 Pamulihan, partisipan tersebut yaitu guru dan siswa yang terdapat di 

kelas 4 SD. Pemilihan tempat penelitian yang dilaksanakan pada siswa dan guru yang ada 

di kelas 4 SD dikarenakan SD ini berada pada wilayah yang sesuai dengan tempat 

penelitian yaitu terdapat pada daerah pedesaan yang umumnya belum merata dalam 

bidang penggunaan teknologi sehingga SD ini dapat digunakan untuk melaksanakan 
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penelitian dan menemukan hasil dengan baik sesuai dengan harapan dari dilaksankannya 

penelitian. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan Teknik wawancara dan 

observasi yang ditujukan kepada siswa kelas 4 dan guru kelas 4 SD 1 Pamulihan. 

Pada kegiatan pengumpulan data ini, wawancara akan dilaksanakan setelah 

dilaksanakannya pengujian pada kelas tersebut dimana wawancara dan observasi yang 

diberikan bertujuan untuk mengetahui mengenai sebelum dan sesudah pendekatan 

multimodal dilaksanakan dan juga untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang 

dialami baik dari sisi guru maupun siswa dalam penggunaan pendekatan multimodal 

tersebut. 

Wawancara dan observasi yang akan dilaksanakan adalah proses pengumpulan 

data yang bersifat deskripsi, jadi setiap responden nantinya akan menjawab setiap 

pertanyaan yang ada pada lembar wawancara dengan deskripsi sesuai jawaban mereka 

masing – masing dan juga pengumpulan data didapatkan berdasarkan observasi yang 

dilaksanakan oleh peneliti terhadap pembelajaran bahasa Indonesianyang 

dilaksanakan. 

Wawancara dan observasi yang dilaksanakan diharapkan mampu menghimpun 

data deskriptif dari para responden dan dapat menggambarkan keseluruhan situasi 

yang dialami dalam kelompok belajar tersebut. 

3.4 Analisis Data 

Seperti dinyatakan oleh Miles dan Huberman (2004), bahwa “The most 

serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis 

are not well formulate”. Artinya, yang paling serius dan sulit dalam analisis data 

kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. 

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data 

reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan. 
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Pada penelitian ini peneliti menganalisis data dengan mereduksi data hasil 

wawancara yang telah dilaksanakan, pada prosesnya peneliti mengelompokan dan 

memilih data berdasarkan jawaban wawancara yang diperoleh selanjutnya data 

tersebut disajikan dalam beragam kelompok jawaban yang selanjutnya data yang telah 

berkelompok tersebut akan disimpulkan oleh peneliti dan menjadi kesimpulan dari 

penelitian yang dilaksanakan. 

Prosedur penelitian diperlukan dalam melaksanakan penelitian dimana dalam 

pelaksanaan penelitian, prosedur tersebut dapat menjadi sistematika yang terstruktur 

dalam melaksanakan penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

lancer sesuai dengan yang diharapkan. Prosedur ini berisi Langkah kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam penelitian dimulai dari awal sampai akhir. Prosedur 

penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pertama, peneliti 

Bersama guru akan mendiskusikan mengenai penggunaan pendekatan multimodal 

yang akan dilaksanakan pada kelas 4 SD 1 Pamulihan. Kedua, pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan multimodal pada 

kelas 4. Ketiga, setelah penggunaan pendekatan multimodal pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia selesai dilaksanakan selanjutnya dilaksanakan proses wawancara 

dan observasi yang dilaksanakan kepada guru dan siswa mengenai pembelajaran 

sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan multimodal dan mengenai kendala 

dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Keempat, setelah data hasil wawancara 

dan observasi terkumpul selanjutnya data tersebut diolah oleh peneliti dan dianalisis 

yang selanjutnya berdasarkan hasil 

pengumpulan data dapat disimpulkan. 

Dari keseluruhan prosedur tersebut, akhirnya dapat diketahui mengenai 

jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan peneliti dapat menemukan 

hasil dari penelitian yang dilaksanakannya mengenai penggunaan pendekatan 

multimodal dalam pembelajaran. 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Nasution (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian 

utama Pada penelitian ini, digunakan instrument wawancara terhadap guru dan siswa 

mengenai penggunaan pendekatan multimodal baik itu sebelum penerapan 
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ataupun sesudah penerapan dan juga untuk mengetahui respons dan kendala dalam 

penggunaan pendekatan multimodal tersebut. 

1. Kisi-kisi wawancara dengan guru 

Tabel 3. 1 Kisi - kisi Wawancara Guru 

Komponen Sub Komponen Jumlah soal 

wawancara 

Mengetahui informasi 

mengenai pembelajaran 

sebelum menggunakan 

pendekatan multimodal 

a. Antusiasme siswa 

b. Cara penyampaian guru. 

c. Media yang biasa 

digunakan 

d. Pemahaman siswa 

e. Partisipasi siswa 

5 

Mengetahui informasi 

mengenai pembelajaran 

sesudah menggunakan 

pendekatan multimodal 

a. Antusiasme siswa 

b. Cara penyampaian guru 

c. Media yang digunakan 

d. Pemahaman siswa 

e. Partisipasi siswa 

5 

Kendala yang dialami a. Sumber belajar 

b. Media belajar 

c. Teknologi 

5 
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Lembar wawancara guru 

Nama Sekolah : 

 

Hari/tanggal : 

Waktu : 

Identitas Narasumber. Nama : 

Jenis kelamin : 

Kelas : 

Tabel 3. 2 Soal Wawancara Guru 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana antusisme siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sebelum 

menggunakan pendekekatan 

multimodal? 

 

2. Bagaimana biasanya Anda 

menyampaikan materi? 

 

3. Apa media yang biasa anda gunakan 

dalam pembelajaran? 

 

4. Sejauh mana siswa memahami materi 

yang disampaikan melalui 

pembelajaran yang biasa 

dilaksanakan ? 
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5. Bagaimana partisipasi siswa dalam 

pembelajaran yang biasa 

dilaksanakan? 

 

6. Bagaimana antusiasme siswa dalam 

pembelajaran menggunakan 

pendekatan multimodal? 

 

7. Bagaimana anda menyampaikan 

materi menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

8. Media apa yang anda gunakan dalam 

melaksanakan pembelajaran 

Menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

9. Bagaimana pemahaman siswa setelah 

pembelajaran menggunakan 

pendekatan multimodal? 

 

10. Bagaimana partisipasi siswa dalam 

pembelajaran menggunakan 

pendekatan multimodal? 

 

11. 

 

 

Apakah sumber belajar yang biasa 

digunakan? 

 

12. Apakah sumber belajar yang 

diperlukan tersedia dengan cukup? 

 

13. Apakah keadaan ekonomi siswa 

mendukung pelaksanaan pendekatan 

multimodal? 

 



 

 

25 

 

 
Eric Kusuma Nugraha, 2021. 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS MULTIMODAL PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu   

 

14. Apakah anda kesulitan dalam 

penggunaan teknologi? 

 

15. Apa kendala yang dialami dalam 

penerapan media dalam pembelajaran? 

 

 

2. Kisi-kisi wawancara dengan siswa 

 

Tabel 3. 3 Kisi - kisi Wawancara Siswa 

Komponen Sub Komponen Jumlah soal 

wawancara 

Mengetahui informasi 

mengenai pembelajaran 

sebelum menggunakan 

pendekatan 

multimodal 

a. Ketertarikan siswa pada 

pembelajaran 

b. Cara penyampaian guru. 

c. Media yang biasa digunakan 

guru 

d. Pemahaman siswa 

e. Respons terhadap 

pembelajaran 

5 

Mengetahui informasi 

mengenai pembelajaran 

sesudah menggunakan 

pendekatan 

multimodal 

a. Ketertarikan siswa pada 

pembelajaran 

b. Cara penyampaian guru 

c. Media yang digunakan guru 

d. Pemahaman siswa 

e. Respons terhadap 

pembelajaran 

5 
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Kendala yang dialami a. Sumber belajar 

b. ekonomi 

c. teknologi 

5 
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Lembar wawancara guru 

Nama Sekolah : 

 

Hari/tanggal : 

Waktu : 

Identitas Narasumber. Nama : 

Jenis kelamin : 

Kelas : 

Tabel 3. 4 Soal Wawancara Siswa 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana antusisme anda dalam 

mengikuti pembelajaran sebelum 

menggunakan pendekekatan 

multimodal? 

 

2. Bagaimana biasanya anda guru 

menyampaikan materi dalam 

pembelajaran? 

 

3. Apa media yang biasa guru gunakan dalam 

pembelajaran? 

 

4. Sejauh mana anda memahami materi yang 

disampaikan oleh guru ? 

 

5. Bagaimana partisipasi anda dalam 

pembelajaran yang biasa dilaksanakan 

 

6. Bagaimana antusiasme anda dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

7. Bagaimana guru menyampaikan materi 

menggunakan pendekatan multimodal? 
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8. Media apa yang guru gunakan dalam 

melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

9. Bagaimana pemahaman anda setelah 

pembelajaran menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

10. Bagaimana partisipasi anda dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan 

multimodal? 

 

11. Apakah sumber belajar yang biasa 

digunakan? 

 

 

12. 

Apakah sumber belajar yang 

diperlukan tersedia dengan cukup? 

 

13. Apakah keadaan ekonomi anda mendukung 

pelaksanaan pendekatan multimodal? 

 

14. Apakah anda kesulitan dalam 

penggunaan teknologi? 

 

15. Apa kendala yang dialami dalam penerapan

 media dalam 

pembelajaran? 

 

 

3.5 Isu Etik 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan manusia sebagai subjek 

penelitiannya dan penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan tindakan berupa 

penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan multimodal lalu setelah itu 

dilaksanakan wawancara mengenai tindakan yang telah dilaksanakan dimana peneliti 

yakin dan berusaha bahwa penelitian yang dilaksanakan ini tidak memiliki dampak 

negatif baik secara fisik maupun psikologis bagi subjek penelitian yang digunakan. 

Peneliti berharap penelitian ini justru memberikan dampak positif bagi subjek 
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penelitian untuk mendukung kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas 

agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat memenuhi kompetensi yang 

diharapkan. 


