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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, walaupun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat 

kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilaksanakan memiliki 

karakteristik sesuai dengan penelitian kualitatif, diantaranya: 1) dilakukan pada 

kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen 

kunci yaitu data yang diperoleh akan dipaparkan sebagai pelaksana. Karena 

disamping pengumpul data dan menganalisa data peneliti juga terlibat langsung 

dalam proses  penelitian, 2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, karena 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata tertulis atau lisan serta gambar dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga tidak menekankan pada 

angka, 3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, 4) penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) yaitu adanya batas 

permasalahan yang ditentukan dalam fokus penelitian (Sugiyono, 2010). 

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survei 

kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan 

informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam 

dan grup fokus. Penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, 

dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; 

sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan 

teori yang ada sebagai bahan penjelas. Penelitian ini akan dilakukan analisis 

terhadap pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran matematika. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Survei_kuantitatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Survei_kuantitatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya 

(Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif bertujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan 

terkait model pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran matematika di 

Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan pendekatan yang telah dikemukan diatas, maka kehadiran 

peneliti dilapangan mutlak diperlukan. Peneliti juga sebagai pengumpul data dan 

menganalisis serta sebagai pelapor hasil penelitian. Diharapkan semua data yang 

dianggap penting tidak terlewatkan. Disamping itu untuk menyakinkan data yang 

telah diperoleh dari setiap kegiatan dilakukan wawancara intensif dan konsisten 

dengan subjek peneliti sehingga dapat mendukung penerapan model pembelajaran 

konstruktivisme pada mata pelajaran matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku 

Malang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang, dengan 

alamat Ruko Grand Soekarno-Hatta Kav. 20 Jl. Soekarno-Hatta RT 05 RW 05 

Kelurahan Mojolangu Kota Malang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
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D. Instrumen penelitian 

Penyusunan instrumen dalam penelitian ini sangat penting karena untuk 

mempermudah dan memfokuskan peneliti dalam mengumpulkan data yang 

diinginkan. Pedoman yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

ini, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi 

Pada penelitian ini pedoman observasi ditujukan kepada aktivitas guru 

dalam menerapkan model pembelajaran kontruktivisme selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi ini digunakan peneliti pada 

saat melakukan observasi secara langsung pelaksanaan model pembelajaran 

kontruktivisme dalam pembelajaran matematika di kelas. Pedoman observasi 

Aktivitas guru mencakup  kemampuan guru dalam menerapkanmodel 

pembelajaran kontruktivisme. Lembar observasi ini juga untuk menilai 

keterlaksanaan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun dengan memperhatikan narasumber. 

Pedoman wawancara pada penelitian ini memuat serangkaian pertanyaan 

tentang penerapanmodel pembelajaran kontruktivisme pada pembelajaran 

matematika. Pedoman wawancara yang disusun ditujukan kepada guru / tutor. 

Wawancara yang ditujukan kepada guru / tutor berisi tentang penerapan 

model pembelajaran kontruktivisme, kendala yang dihadapi, dan solusi untuk 

mengatasi permasalahan. 
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3. Pedoman Studi Dokumen 

Pedoman studi dokumen disusun oleh peneliti untuk memberikan 

penguatan dan kevalidan data yang diperoleh dari pedoman wawancara dan 

observasi. Pedoman studi dokumen disusun untuk memberikan arahan pada 

peneliti mengenai hal-hal apa saja yang perlu didokumentasikan serta 

dokumen apa saja yang perlu dipelajari dan dilampirkan.Berdasarkan teknik 

pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas, maka sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang disajikan pada 

Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Model Pembelajaran Kontruktivisme 

Instrumen Indikator 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

Instruktur Perencanaan guru tutor dalam 

menerapkan model pembelajaran 

kontruktivisme 

 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Metode/strategi yang digunakan 

dalam menerapkan model 

pembelajaran kontruktivisme 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Media yang digunakan dalam 

menerapkan model pembelajaran 

kontruktivisme 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi siswa pada saat menerapkan 

model pembelajaran kontruktivisme  

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Gaya belajar siswa pada saat 

menerapkan model pembelajaran 

kontruktivisme 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara 

Minat siswa pada saat menerapkan 

model pembelajaran kontruktivisme 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 
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Instrumen Indikator 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

Sistem 

Pembelajaran 

Pembelajaran berpusat pada siswa Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Proses 

Pembelajaran 

Cara penyampaian dengan model 

pembelajaran kontruktivisme dapat 

mengungkapkan ide, 

gagasan/pendapat tentang masalah 

matematika yang dihadapi oleh 

siswa. 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

Bahan Ajar Bahan ajar yang digunakan dalam 

menerapkan model pembelajaran 

kontruktivisme dapat membangun 

pengetahuan siswa terhadap 

pembelajaran matematika. 

Observasi, 

wawancara 

(guru dan 

siswa) 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara (guru 

dan siswa) 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Interview atau wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara 

dua orang atau lebih. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara yang 

dipergunakan adalah semi structure interview yaitu wawancara dimana 

pewawancara telah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, 

namun arah wawancara tidak harus sensitif dan menjadi lebih dalam terhadap 

berbagai temuan yang diperoleh selama berlangsungnya wawancara 

(Esterberg dalam Sugiono,2010:231). 
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Teknik wawancara mendalam dipergunakan untuk mengungkapkan 

data subyektif tentanganalisis penerapan model pembelajaran konstruktivisme 

pada mata pelajaran matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang. 

Wawancara mendalam terutama dilakukan kepada para informan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung, menggunakan pedoman wawancara 

(guided interview) yang dirancang sebelum menjumpai informan, yang isinya 

adalah garis besar atau kunci pertanyaan yang bisa dikembangkan lebih lanjut 

ketika tanya jawab berlangsung di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

diantaranya tentanganalisispenerapan model pembelajaran konstruktivisme 

pada mata pelajaran matematika di Bimbingan Belajar Shinkenjuku Malang. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

penelitian secara langsung pada obyek penelitian mengenaipenerapan model 

pembelajaran konstruktivisme pada mata pelajaran matematika di Bimbingan 

Belajar Shinkenjuku Malang. Pada tahap observasi ini, peneliti terjun secara 

langsung ke lapangan guna memperoleh informasi tambahan maupun untuk 

mengetahui kebenaran dari informasi yang didapat dari subjek pada saat observasi.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2008:240). Metode dokumentasi digunakan  untuk memperoleh 

data-data sekunder yang digunakan untuk menambah ulasan atau pembahasan 

dari hasil yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti 

memanfaatkan dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian unutk kemudian 

dipelajari dan memasukkannya ke dalam hasil penelitian apabila memiliki 

keterkaitan dengan hal yang sedang diteliti.  
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F. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini, peneliti dapat menganalisis data data yang 

telah dikumpulkan dengan teknik analisis kritis. Teknik ini dapat mencakup 

kegiatan untuk mengetahui analisis penerapan model pembelajaran 

konstruktivisme pada mata pelajaran matematika di Bimbingan Belajar 

Shinkenjuku Malang. Secara umum, data yang diperoleh dianalisis melalui 

deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakuakan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu (Sugiono, 2010:337): 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang pentingdan membuang yang tidak diperlukan. 

Maka dapat disimpulkan reduksi data yaitu proses penyederhanaan yang dilakukan 

melalui seleksi, pemfokuskan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi 

yang bermakna. Hasil dari reduksi data berupa uraian singkat yang telah 

digolongkan dalam suatu kegiatan tertentu. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data, penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Hal ini tentu akan memudahkan peneliti dalam 

penarikan kesimpulan. 
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3. Penyimpulan 

Langkah yang berikutnya penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal 

yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini kemungkinan dapat 

berkembang setelah peneliti berada dilapangan. 

 

 


