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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library

research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan, dan sifat dari

penelitian ini adalah kualitatif.1 jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya, seperti

tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial

dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya bersifat

kualitatif.2 Penelitian ini dalam jenis penelitian yang menggunakan metode

kualitatif,  di mana dalam  pelaksanaan dilakukan  secara  alamiah,  apa

adanya,  dalam  situasi  yang  normal sesuai dengan keadaan dan kondisinya,

menekankan pada deskripsi secara  alami.3 Dari objek data yang dianalisis,

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan langkah-langkah : melakukan  reinterpretasi  objek  tentang

keadaan  fenomena  sosial  yang  terdapat  pada permasalahan yang diteliti

kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian ini dilakukan

dengan mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur dengan angka-angka

1Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2000),  hlm. 6.

2Ibid., hlm. 4.
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta :

Bina Aksara, 2009), hlm. 11.
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atau dengan ukuran-ukuran lainya yang bersifat eksak, walaupun bahan-

bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.4

Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan data hasil penelitian

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sebelum dianalisis data yang

dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.5 Metode

penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami

sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam

sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini

mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para

Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa

adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relavan, khususnya dengan

situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas

perlakuan terhadap fenomena yang ada.6

B. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan kepada :

a. Data Primer ; data dasar (primary data/basic data) diperoleh langsung dari

sumber utama, dalam hal ini adalah : Buku Tematik Siswa Kelas I-III SD/

MI Pegangan Guru dan Untuk Siswa, karya Dyah Srwilujeng, dkk.,

Penerbit Erlangga, tahun 2013.

4U. Maman, dkk., Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek, (Jakarta : PT.
Rajawali Press, 2004, hlm. 24-25.

5Soeharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta PT.
Rineka Cipta, 2002), hlm. 243-244.

6Ibid., hlm. 244.
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b. Data Sekunder ; (secondary data) atau sumber data dokumenter ialah data-

data yang mendukung data utama yang dapat mendukung pendalaman dan

ketajaman dalam analisis penelitian ini, terutama terkait permasalahan

yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran dan nilai-nilai

pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu dalam pada Buku

Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran IPA Kelas I-III.

C. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang ada diperoleh dengan cara melakukan

pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun

secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas mengenai

pelaksanaan pembelajaran dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam

pembelajaran tematik terpadu dalam pada Buku Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah mata pelajaran IPA Kelas I-III.

D. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis

secara cermat di samping menggunakan tehnik :

1. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu

kesimpulan yang khusus,

2. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu

kesimpulan yang umum,
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3. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang

satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa

pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.3

3Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :
Kanisius, 1992), hlm. 71.


