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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan, 

yang disebut dengan design researrch. Metode pengembangan tersebut terdiri dari 

tiga komponen utama yaitu: 1) model pengembangan, 2) prosedur pengembangan, 3) 

uji coba produk (Puslitjaknov, 2008: 8). Model pengembangan merupakan dasar 

untuk mengembangkan produk yang dihasilkan. Model pengembangannya berupa 

model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Dari tiga model tersebut, 

sesuai dengan situasi kondisi di lapangan tentang internalisasi nilai-nilai kemandirian 

siswa yang selama ini guru lakukan, seperti apa internalisasinya, dan bagaimana 

pengembangannya sehingga internalisasi yang dilakukan guru itu dapat dijadikan 

sebagai model oleh guru lainnya, maka model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model prosedural. 

Model prosedural adalah model yang bersifat deskriftif, menunjukkan langkah-

langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk dalam hal ini adalah RPP yang 

berbasis nilai kemandirian. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat 

kualitatif. Penggunaan metode pengembangan  ini  bermaksud untuk membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian, yaitu   internalisasi  nilai-nilai  kemandirian 

siswa dalam  pembelajaran IPA di SD. Gambaran  yang dimaksud adalah  kejadian 

subyek yang akan diteliti, untuk dijadikan sebagai data dasar dalam penelitian. 

Penelitian  ini  dilakukan  di  SD Negeri 09 Sungai Raya Kubu Raya. Lokasi tersebut 

dipilih berdasarkan atas pertimbangan bahwa SD itu berlokasi di Kabupaten Kubu 

Raya (Kabupaten baru, yang membutuhkan masukan-masukan atau info-info yang 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan kualitas di berbagai bidang, di 
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antaranya upaya peningkatan kualitas pendidikan di SD-SD, di samping SDN 09 

menjadi SD  inti, yang menggunakan Kurikulum RSBI), tepatnya di Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sekitar areal bandara Supadio Pontianak. 

 Dalam penelitian pengembangan itu menurut konsep Borg dan Gall (1983), 

perlu langkah-langkah strategis. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra survei) untuk mengumpulkan informasi 

(kajian pustaka, pengamatan kelas, identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam 

pembelajaran, dan merangkum permasalahan); 

2. Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan, perumusan tujuan, 

penentuan langkah-langkah pembelajaran), dan uji ahli atau uji coba pada skala 

kecil atau expert judgement. 

3. Melakukan uji coba RPP yang berbasis nilai kemandirian di SD lain, tepatnya di 

SD Negeri 08 Sungai Raya Kubu terhadap guru yang mengajarkan IPA di kelas 

VI, kemudian hasilnya dibandingkan dari RPP yang telah dibuat oleh guru dengan 

hasil aplikasi RPP yang berbasis nilai kemandirian siswa, baik dilihat dari 

rancangan RPP-nya, maupun dalam aplikasinya, termasuk dari berbagai indikasi 

kemandirian siswa saat berlangsungnya pembelajaran. Uji coba dilakukan dari 

tanggal 25 Maret 2012 sampai tanggal 30 Maret 2012; 

4. Analisis data hasil uji-coba, baik RPP-nya maupun aplikasinya dalam 

pembelajaran IPA di kelas VI SD Negeri 08 Sungai Raya Kubu Raya, dan telah 

divalidasi oleh ahli, yaitu Dr.H. Tomo Djudin, Dosen tetap IPA FKIP Untan 

Pontianak. 

5. Melakukan penelitian di SD Negeri 09 Sungai Raya Kubu Raya dari 8 April 

sampai dengan 30  tahun  2012. 
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Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah  observasi di samping 

mengunakan wawancara, dan dukomentasi serta catatab lapangan. Wawancara 

digunakan untuk menjaring data yang dilakukan oleh guru dalam  

menginternalisasikan nilai-nilai kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA. Subjek 

penelitiannya adalah guru yang mengajar IPA di kelas VI beserta para siswanya yang 

aktif mengikuti pembelajaran selama berlangsungnya penelitian. Observasi digunakan 

untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai kemandirian siswa. Sedangkan  

dokumentasi  digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran keberadaan objek 

yang  diteliti untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Untuk  

mendapatkan  data  yang  akurat dan dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka  data  yang telah  terkumpul perlu dilakukan pengecekan keabsahan datanya 

dengan teknik triangulasi, yaitu teknik penyilangan informasi  yang  diperoleh  dari  

sumber yang satu ke sumber lainnya sehingga mendapatkan  data  yang  absah  untuk 

digunakan  sebagai  hasil capaian dalam  penelitian  (Arikunto,  2006: 18). Untuk 

lebih lancarnya pelaksanaan peneliatian, begitu juga saat berlanhsung try out, peneliti 

berkolabarasi dengan guru yang  subyek penelitian, kepala sekolah, dan guru lainnya.  

Teknik triangulasi yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan cara  

mengkonfirmasi ulang  informasi  hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data  

penelitian  yang  diperoleh dari sumber yang berbeda melalui  wawancara 

dikonfirmasi ulang dengan  data  yang  diperoleh  melalui  observasi  dan 

dokumentasi. Data yang digunakan  dalam  penelitian adalah  data  yang  absah 

setelah melalui proses penyilangan informasi atau tringulasi. 

Adapaun teknik analisis data yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  teknik  

analisis  induktif,  yaitu  analisis  yang  bertolak  dari  data  dan  bermuara  pada 
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simpulan-simpulan umum.   

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

dipilih karena relevan dengan karakteristik masalah  yang menjadi fokus penelitian. 

Selain itu, pendekatan ini mempunyai  keunggulan dengan karakteristik tersendiri. 

Guba dan Lincoln dalam Alwasilah (2008: 104-107) secara rinci mengungkap 14 

karakteristik pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan pada bagian  

berikutnya. 

          Penelitian ini lebih dititikberatkan pada upaya untuk mengkaji suatu proses dan 

fenomena secara menyeluruh dan saling terkait. McMillan dan Schumacher (2001: 

398) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas 

merupakan sesuatu yang bersifat ganda, saling berinteraksi dan  terjadi pertukaran 

pengalaman-pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. 

          Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian kualitatif meyakini bahwa realitas 

sesunguhnya merupakan sebuah konstruksi sosial. Pendekatan kualitatif lebih melihat 

sesuatu sebagaimana adanya dalam suatu kesatuan yang saling terkait yang lebih 

menekankan pada proses dari pada dampak atau hasil (Creswell, 1994: 145). Dalam 

penelitian ini realitas yang diteliti adalah internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa 

yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPA di kelas VI SD,  baik yang 

dilakukan oleh guru dengan caranya sendiri maupun yang dilakukan oleh guru setelah 

ada pengembangan RPP dari  internalisasi yang telah dilakukan sebelumnya. 

           Pendekatan  kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Bogdan dan Taylor, 1984: 5). Pendekatan ini diarahkan pada latar individu  
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secara holistic (utuh).  Nasution  (1992: 5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitarnya. Dalam penelitian ini  yang menjadi sasaran amatan oleh peneliti adalah 

tahapan-tahapan proses keterlaksanaan  internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa yang 

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPA di kelas VI dimulai dari awal kegiatam, 

kegiatan inti sampai pada kegiatan akhir pembelajaran di samping mengamati berbagai 

sikap  kemandirian siswa dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukannya saat 

mengikuti pembelajaran IPA di kelas VI SD itu. Penelitian kualitatif ini memiliki ciri-

ciri berikut: 1) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah hal yang wajar atau 

natural setting dan merupakan fakta kunci; 2) riset kualitatif bersifat deskriptif; 3) riset 

kualitatif lebih memperhatikan proses ketimbang hasil atau produk semata; 4) peneliti 

kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif; dan (5) makna merupakan soal 

esensial bagi pendekatan kualitatif (Bogdan dan Biklen,1982: 27-29). 

Sejalan dengan pendapat Guba dan Lincoln yang telah diungkapkan oleh 

Alwasilah (2008: 104-107) bahwa pendekatan kualitatif mempunyai 14 karakteristik 

yang membedakan dengan pendekatan lainnya, ialah: 1) latar alamiah, artinya objek 

yang diteliti harus dilihat secara objektif, faktual dan alami, sehingga data yang 

diambil betul-betul  dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah; 2) manusia sebagai 

instrumen pengumpul data, sedangkan benda-benda tidak akan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data penelitian karena tidak memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan realita sesungguhnya pada subyek yang 

diteliti; 3) Pemanfaatan pengetahuan non proporsional, karena pengetahuan jenis ini 

banyak  dipergunakan dalam proses interaksi antara peneliti dan responden; 4) metode-

metode kualitatif  lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling 
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berinteraksi; 5) Sampel purposif, pemilihannya dilakukan secara teoretis disebabkan 

peneliti ingin meningkatkan cakupan dan jarak data yang dicari demi mendapatkan 

realitas yang berbagai-bagai; 6) analisis data secara induktif, karena  lebih 

memungkinkan peneliti mengidentifikasi realitas yang berbagai-bagai dilapangan, 

membuat inteaksi antara peneliti dan responden lebih eksplisit, nampak, dan mudah 

dilakukan, serta memungkinkan identifikasi aspek-aspek yang saling mempengaruhi; 

7) teori didasarkan pada data di lapangan; 8) Desain penelitian mencuat secara 

alamiah, karena sebagai akibat  dari fungsi interaksi antara peneliti dan responden; 9) 

Hasil penelitian berdasarkan negosiasi; 10) Cara pelaporannya berupa kasus, karena 

pelaporan kasus lebih mudah diadaptasikan terhadap deskripsi realitas di lapangan 

yang dihadapi para peneliti; 11) Interpretasinya dilakukan secara idiografik atau kasus, 

kontektual dan berdasarkan hukum-hukum generalisasi; 12) Aplikasi tentatif, hasil 

temuannya bersifat sementara karena realitas yang dihadapinya beragam; 13) Batas 

penelitian ditentukan fokus; karena dengan  fokus penelitian lebih memungkinkan 

menjadi mantap antara peneliti dan responden pada konteks tertentu; 14) 

Keterpercayaan dengan kriteria khusus; seperti internal validity, external validity, 

reliability dan objectivity kedengaran asing bagi para peneliti naturalistik, karena 

memang bertentangan dengan aksioma-aksioma naturalistik. Keempat istilah tersebut 

dalam panelitian naturalistik diganti dengan credibility, transfer ability, dependant 

ability, dan confirmability.”  

Makna dari setiap data yang ditemukan memiliki arti yang sangat penting untuk 

memperoleh justifikasi bagi kelayakan aplikasi pelaksanaan  internalisasi nilai-nilai 

kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA di SD menurut versi yang dilakukan oleh 

guru. Mengenai rancangan pembelajaran IPA yang akan digunakan oleh guru termasuk 

pembuatan skanario pembelajaran, penentuan pemilihan penggunaan strategi, 
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pendekatan, metode dan teknik serta media pembelajaran sampai kepada 

pelaksanaannya, guru sendiri yang menentukannya. Peran peneliti hanya mengamati 

embelajaran mulai dari awal kegiatan,,  kegiatan inti dan kegiatan akhir, agar 

mendapatkan data primer dan skunder yang akan digunakan dalam penelitian.  

C. Pengumpulan Data 

1. Sumber Data Primer dan Skunder 

          Moleong (2008: 60), mengatakan bahwa “informasi dapat diperoleh melalui 

internal sampling”. Informasi itu dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau 

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Berdasarkan 

fokus penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, maka 

sumber data dalam penelitian ini terbagi dua bagian, yaitu data primer dan data 

skunder. Dalam pada itu, data primer meliputi berbagai hal yang berhubungan 

dengan: a). Perencanaan pembelajaran IPA dalam bentuk RPP yang berbasis nilai-

nilai kemandirian; b). Keterlaksanaan perencanaan pembelajaran dengan pola 

internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA; dan c). 

Keberadaan visi khusus oleh guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai kemandirian 

siswa dalam pembelajaran IPA di SD. Sedangkan data skonder diambil dari aparat 

sekolah lainnya seperti: guru lain, kepala sekolah, termasuk para siswa yang bukan 

sampel. Demikian juga data skunder lainnya seperti: KTSP, Program Sekolah, Silabus 

dan RPP.  datanya digunakan untuk kelengkapan data primer. 

         Data dalam penelitian ini adalah seluruh fenomena atau peristiwa internalisasi 

nilai-nilai kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA di SD dari sudut tinjauan pada 

kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti dan  kegiatan akhir pembelajaran. Tahap 

awal penelitian berupa persiapan pelaksanaan kegiatan internalisasi nilai sampai pada 
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tahap akhir penelitian berupa pengevaluasian, baik melalui pemaparan hasil temuan 

melalui pengamatan lembar observasi, wawancara, dokumentasi maupun data yang 

diperoleh melalui catatan lapangan. 

Data yang dikumpulkan berasal dari pelaku dan situasi pembelajaran yaitu 

guru dan siswa bahkan kepala sekolah, terkait dengan kegiatan internalisasi nilai-nilai 

kemandirian pada siswa saat berlangsungnya pembelajaran. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan disesuaikan dengan jenis dan sumber data. Sumber data tentang 

kepala sekolah, guru-guru, dan siswa dikumpulkan melalui teknik wawancara dan 

pengamatan secara langsung. Sementara itu, sumber data yang berasal dari situasi 

atau proses pembelajaran dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung disertai 

dengan wawancara. Penggunaan teknik ini dilakukan secara simultan.  

2. Instrumen Penelitian 

          Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti sendiri merupakan 

instrumen utama penelitian. Dalam hal ini, Lincoln dan Guba (1985: 39) dalam 

Moleong (2008: 119), mengemukakan bahwa “seorang peneliti naturalistik memilih 

menggunakan sendiri sebagai human instrumen pengumpul data primer.         

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti sendiri merupakan 

instrumen utama penelitian. Dalam hal ini, Lincoln dan Guba (1985: 39) dalam 

Moleong (2008: 119), mengemukakan bahwa “seorang peneliti naturalistik memilih 

menggunakan sendiri sebagai human instrumen pengumpul data primer. Dalam 

kedudukannya sebagai instrumen utama, maka peneliti dapat menangkap secara utuh 

situasi yang sesungguhnya serta dapat memberikan makna atas apa yang diamatinya 

itu”. Moleong (2008: 169) mengungkapkan bahwa ciri-ciri manusia sebagai instrumen 

mencakup beberapa hal,yaitu: responsif, dapat menyesuaikan diri, berkemampuan 

memperoses data, menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subyek atau 
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rsponden, dan berkemampuan untuk menggali informasi yang lain, yang tidak 

direncanakan semula. 

    Pendapat di atas,  diperkuat dengan penyataan Nasution (1996: 55-56) tentang 

ciri-ciri manusia (peneliti) sebagai instrumen penelitian, yaitu:  peka  terhadap segala 

stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna; dapat menyesuaikan diri 

terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus; tidak 

ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi 

kecuali manusia; memahami sesuatu yang diamati berdasarkan penghayatan 

inderanya; berkemampuan menganalisis data serta menafsirkannya; dan 

berkemampuan dalam menarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

         Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan empat teknik pengumpulan 

data  yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.  

1. Teknik Observasi 

Peneliti dan guru berkolaborasi secara pertisipatif  mengamati langsung obyek 

yang sedang diteliti yakni keterlaksanaan internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa 

saat berlangsungnya pembelajaran IPA. Internalisasi ini diasumsikan dapat 

membentuk pribadi siswa yang mandiri, percaya diri, disiplin, penuh perhatian, tekun, 

teliti, kreatif, berprestasi dan tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan 

siswa tanpa bergantung pada pihak lain di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat.  

      Observasi dilakukan secara terbuka, artinya kehadiran peneliti ditengah-tengah 

responden atas ijin responden sendiri. Agar hasil observasi dapat menjawab tujuan 

penelitian yang sudah dirumuskan, Alwasilah (2003: 215-216) mengungkapkan  

sejalan dengan yang disarikan oleh Merriam (1988) bahwa dalam observasi harus ada 
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lima unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) latar (setting); 2. pelibatan 

(participant); 3. kegiatan dan interaksi (activity and interaction); 4) frekuensi dan 

durasi (frequency and duration); dan 5) faktor substil (subtle factors). 

  Moleong (2008: 174-175) sejalan dengan pendapat Guba dan Lincoln 

memberikan alasan sebagai berikut: 

1. Teknik pengamatan atau observasi adalah sebagai alat yang ampuh untuk mengetes 

suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya 

peneliti berkesempatan  menanyakannya langsung kepada subjek sebagai cek recek 

dari kebenaran  data yang diperoleh. 

2. Teknik pengamatan juga memungkinkan untuk melihat sendiri, kemudian 

mencatatnya dari peristiwa yang terjadi pada keadaan sesungguhnya. 

3. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa penting dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data. 

4. Teknik pengamatan adalah cara yang terbaik untuk mengecek kebenaran data  

5. Melalui teknik pengamatan memungkinkan peneliti berkemampuan  memahami 

situasi-situasi yang rumit, jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku 

subyek sekaligus.  

6. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak       mungkin 

dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.  

Selama melakukan pengamatan, peneliti mencatat setiap fenomena yang 

ditemukan dan sesampainya di rumah catatan yang dibuat pada saat di lapangan, 

langsung ditranskif ke dalam catatan lapangan yang dibagi menjadi dua bagian, yakni 

catatan deskriptif dan catatan reflektif.  Selanjutnya, mengkonfirmasi temuan-temuan 

pada saat observasi yang sudah dituangkan ke dalam catatan lapangan, maka peneliti 
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selanjutnya melakukan proses wawancara terhadap kepala sekolah, guru, pengurus 

pramuka, pembina, dan siswa.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan program yang dibuat oleh sekolah, terutama program yang 

berhubungan dengan pembelajaran IPA terkait dengan internalisasi nilai-nilai 

kemandirian siswa IPA di SD.  Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali data 

dan informasi dari subyek yang diteliti  berkaitan dengan item-item pertanyaan 

penelitian. Wawancara dapat menjaring sejumlah data verbal mengenai persepsi 

informan maupun responden tentang dunia empirik yang mereka hadapi. Pemikiran, 

tanggapan, maupun pandangan yang diverbalisasikan akan lebih mudah dipahami 

oleh peneliti dibandingkan dengan bahasa (ekspresi) tubuh. Oleh karena itu menurut 

Nasution (1996: 69) teknik pengamatan saja tidak cukup memadai dalam melakukan 

suatu penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview) dengan 

tetap berpegang pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Hal ini dilakukan 

agar arah percakapan tidak terlalu menyimpang dari data yang digali, juga untuk 

menghidari terjadinya bias penelitian. Untuk mendapatkan validitas informasi maka 

pada saat wawancara berlangsung, peneliti berusaha membina hubungan baik dengan 

cara menciptakan iklim saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi dan 

menerima. 

           Menurut Alwasilah (2003: 195) yang sejalan dengan pendapat Lincoln dan 

Guba (1985) bahwa terdapat lima langkah penting dalam melakukan wawancara, yitu: 

1). Menentukan siapa yang akan diintervi; 2). Menyiapkan bahan-bahan interviu; ). 

Langkah-langkah pendahuluan; 4). Mengatur kecepatan menginterviu dan 
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mengupayakan agar tetap produktif; dan 5). Mengakhiri interviu sebagai penutup 

wawancara. 

         Berdasarkan langkah-langkah yang telah diungkapkan di atas,maka sebagai 

langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan siapa yang akan di 

wawancara. Selanjutnya peneliti menyusun pedoman wawancara sebagai pedoman 

agar senantiasa terarah kepada fokus penelitian. Dalam prakteknya, pertanyaan 

terlontar secara sistematis sesuai dengan pedoman, namun tidak jarang ditambahkan 

beberapa pertanyaan tambahan atas fenomena baru yang muncul. Pedoman 

wawancara isinya mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

Waktu dan tempat wawancara ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama 

antara pewawancara dengan yang terwawancara. Di akhir kegiatan wawancara, 

peneliti tidak langsung menutup kegiatan wawancara, melainkan berpesan agar 

kiranya terwawancara bersedia kembali untuk diwawancarai pada kesempatan lain 

apabila terdapat fenomena-fenomena yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dimaksudkan untuk melengkapi data hasil 

observasi. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yang dalam hal ini 

kepala sekolah, guru, tata usaha, komite sekolah dan siswa. Teknik wawancara yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara 

yang dilakukan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan seputar pertanyaan 

penelitian dalam rangka memperjelas data atau informasi yang tidak jelas pada saat 

dilakukan observasi. 

3. Teknik Studi  Dokumentasi 

           Moleong (2008: 216) mengemukakan bahwa dokumentasi itu adalah  sebagai 

bahan tertulis atau catatan-catatan penting yang berhubungan dengan data yang akan 
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ditelti dari subyek penelitian.  Teknik studi dokumentasi ini sesungguhnya  bertujuan 

untuk melengkapi data yang yang berkaitan dengan program pembelajaran siswa SD, 

dan sekaligus sebagai data pelengkap yang telah diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam 

banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Di samping itu Nasution (1996: 86) 

mengungkapkan bahwa dokumen dapat memberikan latar belakang yang luas 

mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan triangulasi untuk mengecek 

kesesuaian data. Dokumen dapat dipandang sebagai info yang dapat membantu dalam 

menganalisis dan menginterpretasi data. 

          Dalam konteks penelitian ini, analisis dokumen. dilakukan untuk mengetahui 

proses penginternalisasian nilai-nilai kemandirian pada siswa saat berlangsungnya 

pembelajaran IPA. Dokumen diperoleh dari kepala sekolah, guru, siswa termasuk 

kegiatan intra kurikuler, kokurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler.  

E. Langkah-Langkah Penelitian 

       Desain penelitian yang dikembangkan lebih mengacu pada siklus disain 

research and development melalui beberapa penyesuaian karena mempertimbangkan 

beberapa faktor yang berkaitan dengan jadwal akademik pada lembaga yang diteliti, 

waktu sekolah, dan waktu belajar mengajar di sekolah. Prosedur pengembangan pola 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah: (1) studi 

pendahuluan, (2) perumusan pola menurut guru (RPP), (3) validasi pola prosedural 

(RPP), (4) refleksi dan revisi pola prosedural (RPP), (5) uji coba terbatas, (6) revisi 

pola (RPP), (7) keterlaksanaan RPP, (8) analisi dan pembahasan, (9) kesimpulan dan 

rekomendasi. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam bentuk diagram seperti 

tampak berikut: 
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1. Studi Pendahuluan 

Langkah awal yang dilakukan untuk menghasilkan pola konseptual adalah 

melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan diarahkan pada dua sasaran 

kegiatan pokok, yaitu mengkaji teori dari bahan-bahan pustaka, baik berupa buku 
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teks, jurnal, sumber-sumber hasil penelitian, dan kajian lainnya yang berkaitan 

langsung dengan pola internalisasi nilai yang dilaksanakan oleh guru yang mengajar 

IPA di SD. Beberapa aspek pokok tentang teori yang dikaji melalui studi pendahuluan 

ini berhubungan dengan konsep dan pemahaman mendasar tentang keterlaksanaan 

Pola Internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA di SD yang 

didukung dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu. Stelah dilakukan penelitian 

dengan melihat kejadian dan peristiwa pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru 

di lapangangan, pada akhirnya ditemukan suatu konseptual yang dianggap relevan 

tentang Pola Internalisaisi Nilai-Nilai Kemandirian Siswa dalam Pembelajaran IPA di 

SD sesuai harapan yang dianjurkan dalam tujuan pendidikan nasional.  Sedangkan 

beberapa aspek pokok yang menjadi arah kajian terhadap lembaga adalah kurikulum 

yang digunakan (KTSP/ Silabus dan RPP). Selain itu, dikaji pula visi, misi, tujuan 

lembaga dan profil lulusan yang diharapkan. Data kajian yang diperoleh melalui studi 

pendahuluan sangat berarti bagi pengembangan pola internalisasi nilai dalam 

penelitian selanjutnya. 

2. Perumusan Pola Konseptual 

Hasil analisis dari studi pendahuluan yang dilakukan, baik yang berkenaan 

dengan kajian literatur maupun telaahan terhadap beberapa aspek kelembagaan SD 

Negeri 09 Sungai Raya Kubu Raya, menjadi kerangka dasar dalam perumusan pola 

konseptual. Pola konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan pola 

internalisasi nilai-nilai kemandirian yang dikembangkan dalam proses pembelajaran 

IPA untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sosial siswa. Artinya berbagai 

kegiatan atau aktivitas para siswa di sekolah bahkan di rumah, di masyarakat dan di 

mana saja mereka berada tanpa batas waktu dan tempar, selalu diwarnai nilai-nilai 

terpuji,baik tindakannya, perbuatannya atau pri lakunya tergambar keakhlakan, 
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kemoralan, keetikaan dan kesantunan sebagai cerminan mempribadinya nilai-nilai 

ilahiyah pada diri setiap individu siswa. Pola  konseptual ini mencakup beberapa 

langkah yang saling terkait, mulai dari kegiatan awal, kegiatan Inti sampai pada 

kegiatan akhir pembelajaran. 

 Berikut ini digambarkan pola konseptual dari pola investigasi kelompok seperti 

ditampilkan pada gambar di halaman berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Pola Konseptual dari Pola Internalisasi  Nilai 

 

 Sesuai dengan rumusan konseptual, kegiatan awal meliputi persiapan berbagai 

perangkat dan instrumen yang diperlukan dan identifikasi nilai IPA yang meliputi 

penjelasan satuan bahasan dan sub satuan bahasan, menentapkan guru dan kelas 
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langkah ini, guru terlibat langsung untuk melaksanakan pengamatan terhadapa proses 

penanaman nilai dalam pembelajaran matematika di sekolah tersebut. Hasil kerja guru 

ini kemudian di analisis hingga menemukan tujuan dan aspek-aspek yang diamati 

dalam proses pembelajaran IPA dan aspek-aspek pokok yang diperoleh melalui 

wawancara. Kegiatan siswa ini diamati pula oleh peneliti (dosen) dan hasil-hasil 

monitoring ini menjadi bagian dari sumber data dalam penelitian ini. 
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 Kegiatan akhir yang dirumuskan pola konseptual ini adalah melaksanakan 

evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara cermat tentang aspek-aspek pengetahuan dan nilai-

nilai moral yang berkembang dalam diskusi, penyajian hasil kerja kelompok, dan 

penganalisisan hasil laporan dan wawancara masing-masing kelompok. Jika dianalisis 

dengan pola transaksi pendidikan atau mekanisme EDS (Effector, Detector, dan 

Selector), keterlaksanaan pola internalisasi nila secara  investigasi kelompok untuk 

mencapai tujuannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak keterlaksanaan  internalisasi nilai-nili kemandiriarian siswa dalam 
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Gambar 3.3: IPA EDS (Effector, Detector, Selector) untuk menganalis  dampak  penelitian  
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114 

Tahmid Sabri, 2013 
Internalisasi Nilai-Nilai Kemandirian Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di SDN 09 
Sungai Raya Kubu Raya 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

kualitas pembelajaran. Perubahan yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan 

dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kebersamaan, percaya diri, kesadaran 

demokrasi dalam berbagai hal, dan kehangatan hubungan afiliasi melalui 

internalisasi/penanaman nilai dalam pembelajaran. Oleh karena itulah perubahan ini 

masuk criteria detector. Penelitian selama proses pengembangan model akan berguna 

jika diikuti dengan penilaian atas perubahan yang terjadi pada siswa dan peningkatan 

proses pembelajaran oleh guru yang mengjar IPA di kelas. Karena itulah, strategi, 

metode dan  teknik-teknik evaluasi yang berkesinambungan berperan sebagai selector 

untuk menilai perubahan-perubahan tersebut. 

3. Validasi Pola Konseptual 

          Validasi dilaksanakan untuk meningkatkan kayakinan terhadap ketepatan pola 

konseptual yang telah dirumuskan. Prosedur validasi pola konseptual ini dilakukan 

melalui konsultasi dan diskusi intensif dampak para dosen (promotor, ko-promotor, 

dan pembimbing anggota) dan beberapa praktisi pendidikan tinggi. Selain dilakukan 

dengan pihak-pihak tersebut, validasi pola konseptual juga dilakukan melalui tukar 

pikiran (dialog) dengan sejumlah teman sejawat yang telah memiliki pengalaman 

dalam penelitian sejenis. Hasil konsultasi dan diskusi pemantapan pola ini dapat 

menjadi dasar pertimbangan bagi peneliti dalam melakukan evaluasi dan refleksi pada 

tahap berikutnya. 

4. Refleksi dan Revisi Pola Konseptual 

  Pemikiran yang tertuang melalui berbagai saran yang diberikan oleh berbagai 

pihak dalam proses validasi pola konseptual merupakan bahan pertimbangan yang 

sangat berharga bagi peneliti untuk melakukan revisi pola konseptual yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Beberapa aspek pokok mendasar yang merupakan revisi 

konseptual adalah sebagai beriut: Pertama, pendekatan yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  tentang internalisasi nilai-nilai 

kemandirian siswa, hendaknya tidak hanya pada mata pelajaran IPA saja, tetapi pada 

mata pelajaran lain juga perlu, seperti IPS, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan 

mata pelajaran lainnya sesuai harapan yang sudah tertuang dalam tujuan pendidikan 

nasional, di samping adanya penegasan dalam KTSP. Pencapaian aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor merupakan satu kesatuan hasil belajar yang harus dicapai 

setiap individu siswa. Demikian juga pada mata pelajaran IPA, yaitu aspek kognitif, 

keterampilan dan sikap ilmiah merupakan satu kesatuan yang harus dikembangkan 

dalam setiap pembelajaran IPA, khususnya di SD-SD (KTSP: 2006); Kedua, sumber 

data dan aspek kajian makin diperluas, yaitu dengan mengkaji kurikulum, silabus, 

RPP dan internalisasi nilai-nilai kemandirian siswa. Selain itu, sumber data tidak 

hanya berasal dari siswa yang terlibat dalam keterlaksanaan pola, tetapi juga bagi 

guru lainnya, yang mengajar bukan IPA, seperti pada mata pelajaran IPS, 

Matematika, SBK, Bahasa Indonesia, dan PKn, sekalipun di dalamnya sudah ada 

pesan-pesan nilai, karena dari fakta yang ada, guru cenderung mengedepankan aspek 

kognitif kebanding aspek lainnya; Ketiga, pendalaman kajian teoritik, baik yang 

bersumber dari buku maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain beberapa 

aspek pokok tersebut, terdapat perubahan teknis yang menyangkut penuturan bahasa 

tulis dan sejumlah perbaikan teknis lainnya. Seluruh saran, pemikiran positif, dan 

bahan refleksi dan evaluasi dalam tahap ini menghasilkan pola konseptual inovatif 

dalam kerangka penelitian ini. Pada tahap berikutnya, pola konseptual ini akan diuji 

cobakan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dalam kerangka 

penelitian. 

5. Uji Coba Terbatas 
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  Uji coba terbatas dilakukan untuk melihat kelayakan suatu model atau pola 

agar dapat dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk mencermati 

kemungkinan timbulnya kendala dalam keterlaksanaannya secara berkelanjutan. 

6. Revisi Pola (RPP) 

  Revisi pola dilakukan berdasarkan catatan atau kesimpulan yang diperoleh 

melalui proses uji coba terbatas telah dilakukan. Tujuan revisi  pola ini hanya untuk 

menyempurnakan pola uji coba sebelum uji coba dilakukan secara luas. 

7. Analisis dan Evaluasi 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa keterlaksanaan  internalisasi nilai-

nilai kemandirian siswa ini dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data melalui 

pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. Data yang 

diperoleh melalui wawancara dan pengamatan akan dianalisis secara kualitatif dengan 

berpedoman pada perpaduan bentuk analisis McMillan dan Schumacher (2001: 477), 

yang mengemukakan empat tahap dalam proses analisis data dengan model analisis 

interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 18). Sedangkan pengumpulan data melalui 

lembar pengamatan  yang merupakan teknik pengumpulan data melalui pendekatan 

kuantitatif akan dianalisis secara kuantitatif dengan  prosentasi (%). Hasil analisis 

kualitatif dan kuantitatif ini akan menjadi perpaduan yang saling melengkapi untuk 

merumuskan kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian penelitian ini. Kesimpulan yang 

berhasil dirumuskan merupakan dasar untuk mengevaluasi keterlaksanaan pola 

internalisasi ini sekaligus menjadi saran dan rekomendasi dalam pengembangan tahap 

akhir keterlaksanaan pola internalisasi ini. 

     Evaluasi secara kualitatif dilakukan dengan memaparkan hasil temuan di 

penanaman nilai sekolah yang dilakukan oleh masing-masing guru. Kemampuan 

memaparkan hasil-hasil temuan penanaman nilai secara jelas dan spesifik merupakan 
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salah satu indikator yang menggambarkan secara kualitatif bahwa pola yang 

dikembangkan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunikasi 

sosial siswa di sekolah.  

F. Strategi Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan dan penganalisisan data dalam tradisi penelitian 

kualitatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini merupakan proses yang 

bersifat interaktif dan terjadi dalam siklus waktu yang bersamaan (Creswell, 1994: 

155; McMillan dan Schumacher 2001: 405). Lebih lanjut dikemukakan bahwa proses 

ini merupakan strategi, yang teknik pelaksanaan bersifat fleksibel dan bergantung 

pada jenis strategi utama yang digunakan. Dalam keadaan ini, peneliti dapat 

mengumpulkan data dengan lebih leluasa tanpa mengabaikan prosedur-prosedur 

mendasar dalam penelitian kualitatif. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

McMillan dan Schumacher (2001: 505), yang berpendapat bahwa pengumpulan data 

dapat dilakukan melalui tahapan- tahapan, yang pada prinsip tahapan itu terdiri dari: 

1) menyiapkan instrumen berupa panduan wawancara, panduan observasi, dan catatan 

lapangan; 2) menentukan jadwal kegiatan; 3) melakukan koordinasi dengan kepala 

sekolah; (4) membahas kegiatan yang akan dilakukan bersama orang yang akan 

menjadi subyek penelitian, dalam hal ini guru IPA; dan (5) membahas dan 

menetapkan bersama langkah dan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan dalam 

penyelesaian kegiatan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data yang cukup 

bervariasi di dalam penelitian ini dipergunakan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi dan catatan lapangan.  

2. Teknik Analisis Data 
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Analisis data dalam pendekatan kualitatif diartikan sebagai upaya mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan melalui penjaringan 

dengan lembar pengamatan, catatan lapangan, dan catatan melalui data yang diperoleh 

dari dokumentasi serta bahan-bahan lain yang secara sistematik dapat digunakan 

untuk kelengkapan data yang diperoleh atau ditemukan saat berlansungnya penelitian 

(Bogdan dan Biklen, 1982: 145). Beberapa data yang telah diperoleh itu disusun dan 

diidentifikasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam 

kategori yang sudah diberikan kode (koding) pada masing-masing data sesuai dengan 

fokus permasahan penelitian untuk melihat dan sekaligus memilih mana yang penting, 

dan mana pula yang akan dijadikan data utama sebagai bahan pertimbangan  dalam 

membuat kesimpulan akhir penelitian (Sugiyono, 2008: 89). Karena penelitian ini 

sifatnya survey, maka sesuai arahan yang dikemukakan oleh McMillan adan 

Schumacher (2001: 318), analisis data difokuskan terhadap suatu fenomena tertentu 

yang dipilih peneliti untuk dipahami secara mendalam tanpa memperhatikan jumlah 

tempat atau partisipan untuk studi tersebut termasuk kajian yang rinci terhadap latar 

tertentu. 

Mengacu pada beberapa pendapat yang telah dikemukakan bahwa pada 

penelitian kualitatif,  pengumpulan dan penganalisaan data merupakan satu kesatuan 

kegiatan yang saling berinteraksi maka langkah-langkah penelitian ini dilakukan  

mulai dari penentuan subyek, perekaman data, penganalisisan dan penyajian data, dan 

penginterpretasian tentatif selama proses pengumpulan data ditempatkan sebagai satu 

kesatuan yang saling terkait.  

3. Keabsahan Data 

          Keabsahan data erat kaitannya dengan kevaliditasan dan kerealibilitas data          

Terdapat empat criteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) derajat 
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kepercayaan yang tinggi terhadap data, (2) keteralihan, (3) ketergantungan laporan 

terhadap data, dan (4) adanya kepastian tentang data (Lincoln dan Guba, 1985: 219). 

         Upaya meningkatkan derajat kepercayaan yang tinggi terhadap data, Lincoln 

dan Guba (1985: 220) memberikan petunjuk tentang beberapa cara, yaitu melalui 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trianggulasi (pengecekan silang 

untuk mencari kesamaan data  yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah), 

pengecekan sejawat, kecukupan referensi, dan pengecekan anggota. Masalah dan 

tujuan penelitian harus memiliki derajat kepercayaan terhadap data. Lima teknik 

untuk memperoleh derajat kepercayaan terhadap data yaitu perpanjanan  

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trianggulasi, pengecakan sejawat, dan 

kecukupan analisis kasus negatif jika keadaan di lapangan memang 

mengharuskannya.  

 

 


