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BABiIII 

METODEiPENELITIAN 

 

A. Jenis danpPendekatan Penelitian 

Jenisppenelitian yang akan ditulis adalah penelitian lapangan (field 

research) yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif,yyang 

menggambarkan semua peristiwa dan gejala yang muncul selama penelitian dan 

melaporkan apa adanya.1 Penelitian ini akan membantu menjawab 

pertanyaanotentang apaoatau bagaimana situasi (keadaan atau fenomena) 

danmmelaporkan sesuai kenyataan. Penelitian iniimenggunakan pendekatan 

kualitatif yakni menyangkut kondisi lapangan berdasarkan survei, dan pengamatan 

yangddilakukan. 

Dalam halLini, penulislmendeskripsikan bagaimana guru kelas II 

melaksanakan penggunaan media papan pintar pancasila di sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Kapuas, Kecamatan KapuasTTimur, Kabupaten Kapuas, 

KalimantanTTengah serta apa saja faktorPpendukung dan 

penghambatPpenggunaan media papan pintar pancasila tersebut. 

 

B. Subjek danoObjek Penelitian 

1. SubjekpPenelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seorang gurummata pelajaran PKn dan 

siswakkelas II MIN 2 Kapuas. Jumlahlsiswa kelas II di MIN 2 Kapuas yaitu 

                                                           
1 NusaxPutra, Metode KualitatifxPendidikan, (Jakarta: RajawaliyPers, 2012), h. 173. 
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berjumlah  17 siswa yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang siswawlaki-laki dan 7 

(tujuh) orang siswawperempuan. 

2. ObjekpPenelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu proses Penggunaan Media Papan Pintar 

Pancasila Dalam Pembelajaran Tematik Muatan PKn Kelas II di MIN 2 Kapuas, 

serta apa saja faktorppendukung dan penghambat Media Papan Pintar Pancasila. 

 

C. Data dansSumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini yaitu data pokok dan datappenunjang, 

sebagai berikut: 

a. DatapPokok 

1) Data tentang langkah-langkah pelaksanaan PenggunaanmMedia 

Papan Pintar Pancasila Dalam Pembelajaran Tematik Muatan PKn 

Kelas II di MIN 2 Kapuas 

a) Pelaksanaan Pembelajaran: guru mengadakan apersepsi, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, menerapkan langkah-

langkah penggunaan media papan pintar pancasila , dan 

penutup. 

2) Datartentang faktor pendukung-dan penghambat Penggunaan Media 

Papan Pintar Pancasila Dalam Pembelajaran Tematik Muatan PKn 

Kelas II di MIN 2 Kapuas, meliputi: 

a) Faktor guru 

b) Faktor siswa 
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c) Faktorssarana danlprasarana 

d) Faktorkketersediaan waktu dan-biaya 

b. DataaPenunjang 

Dataapenunjang ini merupakan data pelengkap bersifat mendukungzdata 

pokok mengenai gambaran umumzlokasi penelitian, yang meliputi: 

1) Lokasi dan sejarahzsingkat  berdirinya MIN 2 Kapuas. 

2) Visi, misi danntujuan MIN 2 Kapuas. 

3) Keadaan guru dan staf tata usaha MIN 2 Kapuas. 

4) Keadaan siswaaMIN 2 Kapuas. 

5) Keadaan sarana danaprasarana MIN 2 Kapuas. 

2. SumberdData 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaiaberikut: 

a. Responden, yaitugguru kelas II  tematik muatan PKn dan siswa MIN 

2 Kapuas. 

b. Informan, yaitu kepalassekolah, dewanaguru beserta staf tataausaha. 

c. Dokumentasi, yaitu seluruh catatan ataubbukti-bukti tertulis mengenai 

subjeksdan objekppenelitian yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

D. TeknikpPengumpulanpData 

Adapun teknik pengumpulanddata untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dalamspenelitian ini yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi diartikanssebagai pengamatan dandpencatatan secara sistematik 

terhadap segala yang terlihat pada objekppenelitian.2 Observasi adalah kegiatan 

manusia yang menggunakan pancaIindera seperti mulut, telinga kulit dan hidung. 

Oleh karena itu,oobservasi adalah kemampuanoseseorang untuk menggunakan 

pengamatannyasmelalui kerja panca inderaomata dan dibantu oleh panca indera 

lainnya.3 Menurut Given, observasi bermanfaat sebagai pengumpul berbagai data 

perilaku atauXinteraksi.4  Penulis menggunakan teknik iniOuntuk mengamati 

secara langsung kejadianOnyata di dalam kelas, seperti mengamati aktivitas guru 

dan siswa selama pembelajaran, sehinggaIpenulis dapat memperoleh data yang 

konkritLtentang baik tidaknyaotahapan penggunaan media Papan Pintar Pancasila 

dalam pembelajaran Tematik muatan PKn  kelas II di MIN 2 Kapuas. Teknikpini 

juga digunakanpuntuk mendapatkan data pendukung dalam penelitianpini. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknikppengumpulanddata yang dilakukan dengan cara 

tanya jawabosecaradlisan atau langsung (tatapamuka) antara peneliti dan sumber 

datal(responden) atau tidak-langsung.5 Teknik inizdigunakan penulis untuk 

menggali data-data yang diperlukan dengan menggunakan tanya jawab langsung 

                                                           
2 Margono, Metodologi PenelitianxPendidikan, (JakartaxRineka Cipta, 2010), h. 158. 

 
3 Mudjia Rahardjo, Metode Pengumpulan Data PenelitianxKualitatif, (Malang: UIN 

Maulana Malik IbrahimxMalang, 2011), h. 3. 

 
4 Given dan Lisa M, The SagexEncyclopedia of QualitativexResearch Methods Volume 1 

dan 2. (SagexPublication, 2008). 

 
5 Triyono, Metodologi Penelitian PendidikanpPendekatan Kuantitatif, Kualitatif,pdan 

R&D, (Bandung:xAlfabeta, 2013), h. 329. 
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baik secara tatap muka maupun online kepada responden atau informan yaitu guru 

danssiswa kelasxII di MIN 2 Kapuas dan informan lainnya denganopertanyaan 

yang telahddipersiapkan terlebih dahulu untukpmemperolehsdata yang relevan 

dengan penelitian. Penulis akan mewawancarai guru dan siswa mengenai apa saja 

faktor pendukung danppenghambat dalam penggunaan media Papan Pintar 

Pancasila padaapembelajaran Tematik muatan PKn di kelas II MIN 2 Kapuas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu sebuah proses yang dilaksanakan secara sistematis 

dimulai dari pengumpulan hingga pengolahan data yangkmenghasilkan kumpulan 

dokumen.6 Teknik inippenulis gunakan untuk-menggali datamdengan 

mereferensikan sejumlah dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti di 

MIN 2 Kapuas. 

Lebih jelasnyapmengenai data, sumberldata dan teknik pengumpulanadata 

yang digunakan dapat dilihatlpada matriks sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Data,sSumber Dataldan Teknik PengumpulandData 

No Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

a.Data Pokok 

1. Data tentang langkah-langkah pelaksanaan 

PenggunaanmMedia Papan Pintar Pancasila 

DalampPembelajaran Tematik Muatan PKn 

Kelas II di MIN 2 Kapuas, meliputi: 

a. Pelaksanaan Pembelajaran: guru 

mengadakan apersepsi, menjelaskan 

tujuan pembelajaran, menerapkan 

Guru 

danlSiswa 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 

                                                           
6 Ekkal Prasetyo, “Sistem Informasi Dokumentasixdan Kearsipan Berbasis Client-Server 

Pada Bank Sumsel Babel CabangxSekayu”,  dalam Jurnal Teknik InformatikaxPoliteknik Sekayu 

(TIPS), Vol VII, No. 2, 2017, h. 3. 
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No Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

langkah-langkahMpenggunaan media 

papan pintar pancasila , dan penutup. 

2. Dataotentang faktor pendukung dan 

penghambat Penggunaan Media Papan 

Pintar Pancasila Dalam Pembelajaran 

Tematik Muatan PKn Kelas II di MIN 2 

Kapuas, meliputi: 

a. Faktor guru 

b. Faktor siswa 

c. Faktorssarana danlprasarana 

d. Faktorkketersediaan waktu dan-biaya 

Guruddan 

Siswa 

Wawancara 

danoObservasi 

b.DatapPenunjang 

 1. Lokasi danpsejarah singkat=berdirinya 

MIN 2 Kapuas. 

2. Visi, misi danptujuan MIN 2 Kapuas. 

3. Keadaan guru dan staf tata usaha MIN 2 

Kapuas. 

4. Keadaan siswaaMIN 2 Kapuas. 

5. Keadaanssarana danpprasarana MIN 2 

Kapuas 

Kepala 

Sekolah 

dansStaf 

Tata 

Usaha 

Wawancara, 

Dokumentasi 

dan Observasi 

 

E. TeknikpPengolahan Dataadan AnalisisaData 

1. TeknikxPengolahanxData 

Setelah semua dataaterkumpul melalui tekniksobservasi,lwawancara dan 

dokumentasi,mmaka penulis akan mengolahkdata tersebut sesuaildengan 

permasalahan yang diangkat. Adapun teknikoyangsdigunakan penulis dalam 

mengolah dataaadalah: 

a. Editing, dalam hallini, penulis akan memeriksa kembali datasyang 

terkumpulsuntuk memastikan bahwa semuanya sudahzlengkap dan 

data tersebut dapat dipahami dan digunakan. 
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b. Koding, disini penulis mengkategorikan semua tanggapan responden 

berdasarkan jenis atau sifat dan memberikan kode untuk setiap data 

yang digunakan. 

c. Klasifikasisdata, yaitusmengelompokkan data dari hasildjawaban 

respondenryang sudah diberi kode-kode, kemudian dikelompokkan 

agar tidak tercampur denganddata yang lain.  

 

2. AnalisissData 

Setelah tahapan pengolahan data selesai, selanjutnya akan dilakukan 

analisis. Analisissdata penelitian adalah suatu proses untukrmemeriksa, 

membersihkan,dmengubah, dan membuatdpemodelan data yang bermaksud untuk 

menemukandinformasi yang berguna sehinggasdapat memberikanspetunjuk bagi 

peneliti untukkmengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.7 Setelah 

data terkumpul, maka langkahfselanjutnyaaadalah mendeskripsikan data dengan 

metode induktif yaituydengan menganalisis dan menyimpulkan. Maka hasilnya 

adalah data konkrit, yaitu data kualitatif. 

Miles anddHuberman dalam Lexy J. Moleonggmenyatakan bahwa 

“Kegiatan dalam analisisapengumpulan data kualitatifayang dilakukanzsecara 

mendalam dan teruszmenerus hinggazdata yang diperolehzmenjadizjenuh”8. 

                                                           
7 Mukhtazar, ProsedurxPenelitianxPendidikan, (Yogyakarta: AbsolutezMedia, 2020), h. 

85. 

 
8 Lexy J. Moleong, MetodologixPenelitian Kualitatif, (Bandung: RemajazRosdakarya, 

2005), h. 296.  
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Konsisten denganpjenis penelitian di atas, peneliti memakai modelaanalisis 

interaktif oleh Miles dan Huberman untuklmenganalisis dataopenelitian. 

Analisis data yang peneliti gunakan adalahaanalisis data yangbbersifat 

deduktif kualitaf dengandmendeskripsikan datayyang diperolehadalamzbentuk 

uraian kalimat, sehingga jelas bagaimana penggunaandmedia papan pintar 

pancasila dalamspembelajaran tematik muatan PKn kelas II di MIN 2 Kapuas. 

 

F. PengecekandKeabsahandData 

Keabsahanddata dilaksanakan denganacara sebagai berikut: 

1. Perpanjang pengamatan 

Perpanjangan pengamatanyberarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, danswawancara ulang menggunakan sumberhdata yang ditemukan 

dan yangbbaru. Perpanjanganopengamatan ini menciptakan hubunganaantara 

peneliti dan sumberadata yang lebih dekat, lebih terbuka, dan salingppercaya, 

sehingga tidak ada informasiayang disembunyikan. 9 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunanaberarti peneliti mengamati lebihahati-hatiadan 

terus-menerus. Denganacara ini, keamanan data danajalannya peristiwa dicatat 

dengan jelas danssistematis. 

3. Triangulasiz 

Triangulasi dalambpenelitian kualitatif dapat diartikangsebagai pengujian 

keabsahanxdata yang didapat dari berbagaissumber, berbagai metodexdan berbagai 

                                                           
9 Direktorat TenagaxKependidikan-Direktorat JenderalxPeningkatan Mutu Pendidikxdan 

Tenaga Kependidikan DEPNAS, Pengolahan Data dan AnalisisxPenelitian (2008), h.x17. 
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waktu. Dengan demikian, terdapattteknik pengujian keabsahanzdata dengan 

triangulasirsumber, triangulasimmetode, dan triangulasiiteori. 10 

 

                                                           
10 Ibid, h.-18. 




