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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena dan gejala 

yang bersifat alami penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini 

termasuk kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berusaha mencari dan 

menggambarkan fakta efek, pengaruh, akibat atau memberikan hasil dari 

Pembelajaran Tematik dengan berbasis daring di masa pendemi Covid-19. 

 Desain penelitian ini menggunakan metode deskritif. Penelitian 

deskritif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Pada umumnya 

dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis fakta 

dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.40 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Subjek penelitian ini ini adalah guru kelas V SDN 1 Sungai Cuka 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

  

 
40 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h.157. 
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2. Objek 

3. Objek penelitian adalah pembelajaran tematik berbasis daring di 

masa pandemi Covid-19 di SDN 1 Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Pokok 

1) Data pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDN 1 

Sungai Cuka kab Tanah Bumbu. 

a) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan Silabus SDN 1 

Sungai Cuka kab Tanah Bumbu 

b) Pelaksanaan (Pendahuluan, kegiatan inti, penutup) 

c) Evaluasi  

2) Data faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran Tematik 

berbasis daring di SDN 1 Sungai Cuka kab Tanah Bumbu. 

b. Data Penunjang 

Untuk melengkapi data pokok, penulis juga mengumpulkan data 

penunjang yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti yang disebutkan 

dibawah ini: 

1) Sejarah singkat berdirinya SDN 1 Sungai Cuka Kabupaten Tanah 

Bumbu.  

Data yang bekenaan dengan keadaan dewan guru.  

2) Keadaan SDN 1 Sungai Cuka Kabupaten Tanah Bumbu 
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3) Sarana dan Prasarana 

2. Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Responden: guru SDN 1 Sungai Cuka Tanah Bumbu. 

b) Informasi: Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Cuka Tanah Bumbu.  

c) Dokumentasi: arsip atau catatan yang terkait yang ada di SDN 1 Sungai 

Cuka Tanah Bumbu. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi   

Observasi adalah metode penelitian yang berdasarkan pengamatan 

yang dicatat dengan sistematik pada fenomena yang diselidiki secara teliti 

dan seksama.41 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data letak 

geografis, kondisi lingkungan sekolah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pertanyaan kepada responden (informan) dan setalah itu mencatat 

jawabannya.42 

Wawancara dilakukan dengan menghimpun data letak geografis, 

gambaran umum, dan kondisi SDN 1 Sungai Cuka serta pertanyaan-

pertanyaan seperti bagaimana penerapan dalam pembelajaran tematik 

 
41 M. Farid Nasution dan Fachruddin, Penelitian Praktis, (Medan: Pustaka Widya Sarana, 

1993), h.17 
42 Ibid., h. 173. 



40 
 

 
 

berbasis daring, apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

belajar dan mengajar dalam berbasis daring, bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran tematik dengan berbasis daring serta pesiapan yang di lakukan 

oleh guru, dan media atau alat apa saja yang di gunakan saat pembelajaran 

tematik berbasis daring. 

3. Dokumentasi   

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah upaya untuk 

memperoleh informasi dan data berupa catatan tertulis ataupun gambar-

gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa, RPP, foto-foto 

pembelajaran daring, dan foto-foto kegiatan wawancara. 

Tabel I. Teknik Pengumpulan Data 

  

NO Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

1. Data Pokok 

a. Data tentang peran dewan guru 

dalam mengajar pembelajaran 

Tematik berbasis daring di 

SDN 1 Sungai Cuka kab Tanah 

Bumbu. 

b. Data tentang faktor pendukung 

dan penghambat proses 

pembelajaran Tematik berbasis 

daring di SDN 1 Sungai Cuka 

kab Tanah Bumbu. 

Guru Wawancara 

 

2. 

 

Data penunjang  

Untuk melengkapi data pokok, penulis 

juga mengumpulkan data penunjang 

yang berkaitan dengan lokasi penelitian 

seperti yang disebutkan dibawah ini:  

Kepala 

Sekolah 

Wawancara 
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a. Sejara singkat berdirinya SDN 1 

Sungai Cuka Kabupaten Tanah 

Bumbu.  

b. Data yang bekenaan dengan 

keadaan dewan guru.  

c. Keadaan SDN 1 Sungai Cuka 

Kabupaten Tanah Bumbu 

Sarana dan Prasarana 

 

 

E. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan 

yaitu:  

a. Koleksi, yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang di perlukan.  

b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data sesuai jenisnya, sehingga 

memudahkan penganalisisan selanjutnya. 

2. Teknik Analisis Data  

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan analisis 

data. Dengan ini pokok permasalah yang dibahas dapat digambarkan dengan 

jelas dan akan terlihat pula hubungan antara data satu dengan data lainnya. 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan dalam penarikan kesimpulan digunakan metode 

induktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi suatu 

kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan Pembalajaran Tematik 

berbasis daring di masa Pendemi Covid-19. 
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini, penulis membagi kepada 4 tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Berkonsultasi dengan dosen penasihat.  

b. Observasi ke lokasi penelitian.  

c. Membuat desain proposal.  

d. Mengajukan proposal skripsi. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal 

b. Meminta surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data 

c. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait 

d. Menyiapkan instrumen atau alat-alat pengumpulan data 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data yang 

diperlukan 

b. Melakukan pengumpulan data 

c. Mengumpulkan data sesuai dengan teknik yang di tentukan 

d. Mengolah, menyusun dan menganalisis data sesuai dengan teknik yang 

telah di tentukan 

4. Tahap Penyusunan Laporan 
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Dalam tahap ini penulis menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan 

sistematis yang telah diterapkan, kemudian diserahkan kepada pembimbing 

serta berkonsultasi untuk diperbaiki dan dikoreksi dan selanjutnya disetujui. 

Setelah itu diperbanyak siap dibawa ke sidang munaqasah


