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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan pendekatan 

untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti secara ilmiah sehingga 

dapat dibuktikan kebenaran dari data-data yang diperoleh. Penelitian 

kualitatif adalah metode adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah experimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisisdata bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
1
 

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti yaitu mneggunakan 

jenis penelitian deskriptif. Menurut Best dalam sukardi, penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan 

dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya.
2
 

 

 

 

                                                           
1
Nana Syaodih Sukmadinata, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remajarosdakarya, 2013), Hal. 60 
2
 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), hal. 157 
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B. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan sebagai 

instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen penelitian yang dimaksudkan 

adalah dalam meneliti seorang peneliti bertindak sebagai pengamat, 

pewawancara, pengumpul sekaligus membuat laporan hasil penelitian. 

Oleh karena itu seorang peneliti disini sebagai alat pengumpul data.
3
 

Pada penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam 

mengumpulkan sebuah data. Peneliti akan melakukan wawancara dan 

pengamatan secara langsung dengan objek peneliti. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi dengan tujuan mengambil data dari proses 

penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian ketrampilan. 

Sehingga peneliti mampu mengetahui fakta yang terjadi yang digunakan 

dalam penelitian penilaian autentik dalam kurikulum 2013 yang akan 

digali informasinya melalui kepala sekolah, guru kelas V, dan siswa kelas 

lima (5).  

C. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian diharapkan mampu memfokuskan 

ruang lingkup pembahasan dalam penelitian sehingga permasalahan tidak 

terlalu luas. Tempat penelitian yang diambil adalah di Desa Mirigambar 

dengan mengambil objek penelitian di MI Nurul Islam. MI Nurul Islam 

Mirigambar terletak di bagian timur Kabupaten Tulungagung, Desa 

Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol.  

                                                           
3
Lexy. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011) Hal. 04 
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Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena 

peneliti menemukan sesuatu yang unik di sekolahan tersebut. MI Nurul 

Islam adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. 

Sekolah ini juga dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah lain dalam 

menerapkan Kurikulum 2013. Sejak diterapkannya kurikulum 2013 MI 

Nurul Islam selalu mengutamakan kemajuan dan selalu mengalami 

kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. 

Akses jalannya juga mudah, serta tidak terlalu jauh dari tempat 

saya tinggal, sehingga mudah dijangkau.  Kondisi lingkungan di MI Nurul 

Islam Mirigambar, masih terlihat asri dengan keindahan taman buatan para 

guru dan banyak tumbuhan yang menghiasi sekitar lingkungan sekolah 

tersebut. Keramahan  uru-guru, Kepala Sekolah menjadikan nilai lebih 

bagi sekolah ini. Selain itu, siswanya juga aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler seperti silat, pramuka, dan lain-lain.  

 

D. Sumber Data  

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam proses 

penelitian, disebabkan sumber data adalah suatu komponen utama yang 

dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat menggambarkan hasil 

dari penelitian. Penentuan sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu 

yang dimaksud, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 
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suatu yang diharapkan oleh peneliti.
4
Sumber data dalam penelitian ini ada 

dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
5
 Dalam penelitian ini 

sumber data primer di peroleh dari kepala sekolah dan guru, sedangkan 

untuk sumber data sekunder diperoleh dari hasil wawancara, transkip 

wawancara, dokumentasi dan lain-lain. 

Menurut loftland menyebutkan bahwa sumber data terdiri dari 

data utama berbentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang dan 

diamati dan di wawancara.
6
 Dalam penelitian ini sumber data meliputi tiga 

unsur yaitu : 

a. People (orang) sumber data yang bisa memberikan jawaban secara lisan 

melalui wawancara, dalam penelitian ini, penulis merekam informasi-

informasi yang di peroleh dari kepala sekolah, guru kelas 5, dan 

sebagian siswa di MI Nurul Islam. 

b. Place (tempat) yaitu suatu tempat yang digunakan untuk menyajikan 

tampilan berupa keadaan bergerak dan diam. Diam maksudnya seperti 

runagan, sarana prasarana, dan bergerak maksudnya disinu adalah 

                                                           
4
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Cet.22; Bandung: Alfabeta, 2015) Hal. 53 
5
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal 01 

6
Ahmad Tanzeh Dan Suyitno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009) Hal 

106-107 
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kinerja guru, data-data yang dihasilkan berupa rekaman, foto dan lain-

lain. 

c. Paper (kertas) yaitu sumber data yang dihasilkan dari data-data berupa 

huruf, angka, simbol dan lain-lain, untk memperolehnya diperlukan 

sebuah dokumnetasi berupa buku, majalah, arsip, dan yang lain-lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengupulkan dan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Wawancara  

Menurut gunawan dan kartono wawancara adalah suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang 

merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik.
7
 Wawancara adalah suatu proses 

percakapan antara dua individu atau lebih yang terarah, dimana salah 

satu pihak menjadi pencari informasi, dan di pihak lain sebagai pemberi 

informasi tentang suatu hal yang akan diungkapkan.  

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara 

langsung kepada pihak yang dituju guna untuk melengkapi sebuah data 

yang sudah di persiapkan. Dalam peneitian ini peneliti akan 

                                                           
7
 Imam Gunawan,  Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta : Bani 

Aksara, 2013) Hal 143 
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mengadakan wawancara di Mi Nurul Islam Sumberempol bersama 

bapak kepala sekolah, guru kelas V dan sebagian siswa kelas V. 

Adapun langkah-langkah wawancara sebagai berikut : 

1) Kepada Kepala Sekolah 

a) Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 tematik 

terpadu. 

b) Melakukan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah  

c) Mencatat hasil wawancara yang sudah disampaikan kepala 

sekolah mengenai implementasi penilaian autentik kurikulum 

2013 dalam pembelajaran tematik terpadu. 

2) Kepada guru kelas V 

a) Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 tematik 

terpadu. 

b) Melakukan wawancara secara langsung dengan guru kelas V  

c) Mencatat hasil wawancara yang sudah disampaikanoleh guru 

kelas V mengenai implementasi penilaian autentik kurikulum 

2013 dalam pembelajaran tematik terpadu. 

d) Kepada siswa kelas V 

a) Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

implementasi penilaian autentik kurikulum 2013 tematik 

terpadu. 
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b) Melakukan wawancara secara langsung dengan siswa kelas V 

c) Mencatat hasil wawancara dengan siswa kelas V sesuai dengan 

fakta dan realita yang ada. 

b. Observasi 

Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses 

berlangsungnya implementasi penilaian autentik dalam kurikulum 

2013. Dalam metode ini, peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung. Peniliti mengamati bagaimana guru kelas 

dalam menilai peserta didik dari semua aspek yaitu dari sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan peserta didik. posisi dalam penelitian ini 

hanya sebagai pengamat sekaligus pencatat dari hasil observasi yang 

telah dilakukan. 

Metode observasi yang digunakan peneliti di MI Nurul Islam 

dilakukan secara langsung untuk mengamati bagaimana proses 

penilaian autentik pada pembelajaran tematik terpadu dalam sehari-hari 

di madrasah ibtida’iyah. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
8
 

Dalam metode ini peneliti mencari dokumen-dokumen untuk 

mendapatkan keterangan informasi di MI Nurul Islam Sumbergempol 

                                                           
8
 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan(Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 334. 

 



55 

 

 
 

diantaranya latar belakang, sejarah, visi dan misi, truktur organisasi, 

guru,  keadaan peserta didik, sarana dan prasarana. Peneliti juga 

mengambil beberapa dokumentasi berlangsungnya proses pembelajaran 

tematik mapupun setelah proses pembelajaran serta bentuk penilaian 

autentik yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan 

penilaian ketrampilan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh darihasil wawancar, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
9
 

Data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data deskriptif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis 

data deskriptif, karena hasil penelitiannya meliputi proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  

Proses analisis dilakukan secara tahap demi tahap, bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Agar memudahkan proses, teknik 

analisis ini mengikuti model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman. Mereka menyebutnya sebagai model interaktif. Alur 

                                                           
9
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan(Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D)., hal. 334. 
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tersebut menunjukkan secara kronologis kegiatan analisis dari tahap awal 

hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi.  

Sejalan dengan penelitian ini, maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman. 

Menurut miles dan huberman “aktivitas dalam analisis dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

dataya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, 

data display, dan conclusing drawing/ verification.”
10

 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data (Data Reduction) yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan yang banyak dan komplek, maka perlu dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, 

memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal yang dianggap 

penting. 
11

 

Langkah awal yang di peroleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi di peroleh dari lapangan tujuannya adalah 

untuk mengunpulkan seluruh data mengenai penilaian autentik yang 

dilakukan di MI Nurul Islam sumbergempol pada pembelajaran 

tematik terpadu di kelas V.  Data yang sudah diperoleh kemudian akan 

dipilah sesuai dengan fokus penelitian agar dapat fahami dan disajikan 

dengan baik. 

                                                           
10

Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, Metodologi  

Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan    kuantitatif,  kualitatif  ,  dan R&D), hal. 337. 
11

 Emzir,  Metodologi  Penelitian  Pendidikan:  Kuantitatif    dan  Kualitatif  (Cet  VI;  

Jakarta: Rajagrapindo Pesada, 2012), hal 174. 
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2. Penyajian data (data display) 

Setelah reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data 

(data display). Penyajian  data  (data  display)  yaitu  data  yang  sudah  

direduksi  disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang 

bersifat naratif. Melalui penyajian data  tersebut,  maka  data  akan  

mudah  dipahami  sehingga  memudahkan  rencana kerja selanjutnya.
12

 

Peneliti akan menyajikan data secara tertulis yang akan di 

dapatkan mengenai Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 

Dalam Pembelajran Tematik Terpadu di Mi Nurul Islam  

Sumbergenpol Tulungagung.  

3. Penarikan kesimpulan/ Conclusion Drawing/ Verification 

Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan 

dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di 

lapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif 

sebagaijawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan dari awal.
13

 

Penggunaan metode analisis dan intrepertasi bertujuan untuk 

memberikan sebuah penjelasan secara deskriftif agar membantu 

pembaca apa yang terjadi dilingkungan pengamatan. 

 

 

 

 

                                                           
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dhal. 34 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  hal. 354. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Data yang diperoleh seorang peneliti dalam melaksanakan 

penelitiannya perlu adana pengecekan keabsahan temuan. Teknik data 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, adapaun langkah-langkah peneliti dalam pengecekan 

keabsakan data sebagai berikut : 

a. Perpanjangan Keikutsertaan  

Sebagaimana yang sudah dikemukakan, peneliti dalam 

penelitian kualitatif adalah isntrumen itu sendiri, keiktsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut 

tidak hanya dilakukan daam waktu singkat, akan tetapi memerlukan 

perpanjangan pada keikutsertaan pada latar penelitian.
14

 

Dalam hal ini peneliti meneliti kembali dan ke lokasi dan ikut 

serta dalam kegiatan madrasah ibtida’iyah untuk melihat dan 

membandingkan informasi yang peneliti peroleh dari MI Nurul Islam 

Sumbergempol Tulungagung. 

b. Ketekunan/ keajekan pengamat 

Ketekunan pengamat dilakukan peneliti dalam penelitin ini 

adalah dengan membaca kembali referensi-referensi yang berhubungan 

dengan penilaian autentik kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik 

terpadu di mi nurul islam sumbergempol tulungagung. Dalam 

                                                           
14

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif..., hal. 327 
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ketekunan pengamat, peneliti mengecek data yang sudah terkumpul di 

teliti dan dirinci sesuai dengan fokus penelitian. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.
15

 Adapun 

triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah : 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber adalah sesuatu untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan 

triangulasi sumber makam peneliti bisa membandingkan informasi 

yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi 

dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber 

yang berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah kepala sekolah, 

guru kelas V, dan siswa di MI Nurul Islam Sumbergempol. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulais metode adalah usaha untuk mengecek 

keabsahan data atau mengecek temuan penelitian. Triangulasi data 

dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data untuk mnedapatkan data yang sama. 
16

 

                                                           
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), hal. 330. 
16

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarta: Ban 

Aksara, 2013) Hal 219 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, 

yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data guna untuk 

mendapatkan data yang sama.  Dan juga menggunakan triangulasi 

sumber guna untuk membandingkan data yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda.  

keabsahan data ini diharapkan mampu memberikan penguatan 

secara optimal dalam proses pengumpulan data penelitian yang berkenan 

dengan implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Dalam 

Pembeajaran Tematik Terpadu Kelas 5 MI Nurul Islam. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Peneliti  mengikuti tahap penelitian yang terdapat dalam buku 

prof. Dr. Lexi j. Moloeng, ma. Yaitu di bagi menjadi 3 tahapan, tahap pra 

rikyat ini rincian tahapan lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap 

analisis data. Berikut ini rincian tahapan penelitian yang telah peneliti 

laksanakan.  

1. Tahap Pra-Lapangan 

Dalam tahap ini ada enam kegiatan yang peneliti lakukan 

ditambah dengan satu pertimbangan jaitu etika penelitian lapangan.  

Kegiatan tersebut diuraikan sebagai beriku : 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Hal ini peneliti laksanakan dengan tnernbaea berbagai 

buku dan literatur berkenaan dengan fenomena yang terjadi saat ini 
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yaitu Kurikulum 2013. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian yakni 

sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang nmenjadi  sasaran 

pemerintah dalam menerapkan Kurikulum 2013 dan juga yang 

sudah menerapkan penilaian autentik. 

b. Mengurus perizinan 

Peneliti mengurus surat perizinan yang dibutuhkan 

sebelum melakukan  penelitian, surat pengantar dati universitas 

dan surat dari dinas. 

c. Menjajaki dan menilai lapangan 

Peneliti menilai keadaan MI Nurul Islam Mirigambar agar 

peneliti dapat mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta 

menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 

 

 

d. Memilih dan memanfaatkan informan 

Peneliti memilih informan yaitu bapak khoirul selaku wali 

kelas 5 dan melakukan wawancara sebelum peneitian berlangsung. 

Hal inipeneliti lakukan guna mengetahui hal-hal apa saja yang 

sekiranya peneliti butuhkan sebelum penelitian berlangsung. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 
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Setelah mengetahui kelengkapan yang dibutuhkan, 

peneliti menyiapkan perlengkapan tersebut. 

f. Persoalan etika penelitian 

Peneliti berusaha memahami, menghormati dan 

menjalankan peraturan, kebiasaan dalam sekolah tersebut.  

g. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini terdapat tiga bagian yaitu: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Yang dimaksud adalah bagaimana peneliti harus 

mampu menempatkan diri dan mengetahui batasan-batasan, 

berpenampilan sopan, dan membangun hubungan baik dengan 

pihak-pihak sekolah. 

b. Memasuki lapangan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian guna 

mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data 

yang peneliti siapkan. 

h. Tahap Analisis Data 

Dalam hal ini peneliti menganalisis data-data yang 

terkumpul guna menjawab fokus penelitian yang ada. 


