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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berupa penelitian 

Kualitatif, menggunakan metode kualitatif deskripstif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati 

dari orang-orang itu sendiri. Denzin dan Lincoln (1987) mengemukakan bahwa 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen 

(Moleong, 2014). 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dilapangan adalah sebagai pengumpul data utama, 

artinya penelitian tidak dapat diwakilkan. Penelitian ini yaitu sebagai partisipan 

penuh dan pengamat partisipan. Jadi dalam penelitian ini kedudukan peneliti 

adalah sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti juga 

diketahui statusnya oleh sekolah sebagai peneliti. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis 

Malang, dimana sekolah dasar tersebut berlokasi di Jl. Abdillah NO. 291 

Tirtomoyo Kec. Pakis. Penelitian dilakukan pada tanggal 16 s/d 26 Mei 2017.  

Dalam penelitian ini difokuskan untuk guru kelas 2B dan siswa kelas 2B. 

Sedangkan kepala sekolah untuk kroscek strategi pengelolaan kelas secara global.  

 

3.4 Sumber data 

 

Menurut Moleong (2014) mengemukakan bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen. Data dalam penelitian ini adalah keterangan atau bukti 

nyata yang dapat dijadikan bukti dan bahan dasar kajian penelitian. Data yang 

dibutuhkan peneliti adalah data seperti silabus dan rpp pada pembelajaran 

matematika. 

Sumber data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas 2B 

sebagai subyek  untuk memperoleh data dengan cara melakukan wawancara. Serta 

data tambahan yang dapat mendukung yaitu dokumen data yang berupa: 

1. Silabus pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. 

Pakis, Malang. 

2. RPP pembelajaran matematika kelas 2 SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis, 

Malang. 

3. Foto-foto dokumentasi selama kegiatan strategi pengelolaan kelas untuk 

memotivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika dikelas 2B. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 

Untuk membantu peneliti mengungkap data yang terkait dengan strategi 

pengelolaan kelas untuk motivasi belajar siswa di SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. 

Pakis Malang. Maka penelitian ini menggunakan pedoman observasi, pedoman 

wawancara dan pedoman dokumentasi. 

a. Pedoman Observasi  

Teknik observasi pada penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif 

karena peneliti datang ditempat kegiatan yang akan diamati,tetapi tidak ikut dalam 

kegiatan tersebut (Sugiono, 2014). Untuk membuat pedoman observai, peneliti 

mengembangkan kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi mengenai strategi pengelolaan kelas 

No                               Indikator  

1. Penataan lingkungan belajar 

2. Cara pengajaran guru (pendidik) 

3. Administrasi kelas 

4. Pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa 

 

b. Pedoman wawancara 

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur 

yaitu dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan tertulis dan tidak 

memberikan opsi jawaban mengenai startegi pengelolaan kelas dalam memotivasi 

belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 2 di SD Negeri Tirtomoyo 02 

Kec. Pakis, Malang. Untuk membuat pedoman wawancara kepada guru dan siswa 

kelas 2 peneliti mengembangkan Kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi pedoman wawancara untuk kepala sekolah dalam  strategi 

pengelolaan kelas 

  
  No                                 Indikator 

   1.   Adanya peraturan tata tertib disekolah 

   2.   Menciptakan kondisi belajar yang kondusif 

   3.   Strategi pengelolaan kelas untuk memotivasi belajar siswa 

 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi pedoman wawancara untuk guru dalam strategi 

pengelolaan kelas untuk memotivasi belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. 

 

     No                                Indikator 

1. Strategi Pengelolaan kelas pada pembelajaran matematika. 

2. Memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Hambatan strategi pengelolaan kelas dalam memotivasi belajar 

siswa pada pembelajaran matematika. 

4. Upaya mengatasi hambatan strategi pengelolaan kelas dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 

matematika. 

 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi pedoman wawancara untuk siswa untuk memotivasi belajar 

siswa 

 

       No                      Indikator 

1. Adanya hasrat dan keinginaan berhasil  

2. Adanya dorongan dan dukungan belajar pada pembelajaran 

matematika 

3. Adanya penghargaan dalam belajar pada pembelajaran matematika 
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c. Pedoman dokumentasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman dokumentasi untuk 

mendukung diperolehnya data terkait strategi pengelolaan kelas untuk memotivasi 

belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 2B di SD Negeri Tirtomoyo 02 

Kec. Pakis, Malang. Pedoman dokumentasi tersebut berupa: 

1.  Silabus Pembelajaran Matematika. 

2. RPP pembelajaran matematika. 

3. Kegiatan strategi pengelolaan kelas untuk memotivasi belajar siswa pada 

pembelajaran matematika dikelas 2B SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini akan terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap studi pendahuluan, 

tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan 

laporan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut adalah: 

a. Studi Pendahuluan 

Studi pendahulan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan pengurusan 

ijin penelitian di SDN Tirtomoyo 02 Kec. Pakis Kab. Malang. Pada tahap ini 

peneliti belum mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi 

lapangan untuk mengenali kondisi obyek lapangan, yang bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman awal dan permasalahan yang terjadi di SDN Tirtomoyo 

02 Kec. Pakis Kab. Malang . Studi pendahuluan ini sangat penting diperlukan 

untuk mengetahui pemahaman awal peneliti terhadap fokus dan obyek penelitian, 

agar ketika peneliti benar-benar terjun ke lapangan dapat menentukan cara masuk 

yang tepat ke obyek mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. 
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b. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan sebagai kegiatan sebelum peneliti terjun 

kelapangan seperti penyusunan proposal penelitian, pengurusan ijin penelitian  

dan persiapan penelitian dilapangan. Persiapan yang dimaksud adalah meliputi 

berbagai perlengkapan yang digunakan misalnya alat tulis dan alat perekam dan 

lain-lain. 

c. Tahap Lapangan 

Tahapan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang 

diperlukan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data terssebut 

berlangsungnya pula proses analisis awal. 

d. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti menelaah dan menafsirkan, data yang diperoleh 

untuk mengambil kesimpulan. Analisis yang dilakukan adalah analisis akhir 

dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh  peneliti dilapangan dengan 

teori yang relevan. Selanjutnya berdasarkan analisis data tersebut dapat dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

e. Tahap Penyususnan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yang hasilnya berupa laporan 

penelitian yang dilakukan dilapangan. 

 

3.7 Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan analisis 

data deskriptif kualitatif. Analisis data menurut Model Hilesang Huberman 

dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: 
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a. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti kelapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat 

dan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data ini, 

peneliti akan semakin mudah unruk dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono 2014). 
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3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

 

Data yang diperoleh peneliti selama dilapangan perlu keabsahanya, untuk 

penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kreadiblitas yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data. Dengan menggunakan teknik triangulasi maka 

peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadiblitas data. Berikut adalah 

teknik triangulasi menurut (Sugiono 2014). 

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kreadibiltas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi. Bila pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda. 

Triangulasi sumber adalah peneliti mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu data diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah, guru kelas 2B dan siswa kelas 2B. Dan memperoleh data dengan cara 

wawancara, observasi dan dokmentasi.  

 

 


