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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian akan membahas tentang beberapa poin penting dalam 

pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang akan diuraikan dalam metodologi penelitian 

meliputi : (A) pendekatan dan jenis penelitian, (B) kehadiran peneliti, (C) tempat 

dan waktu penelitian, (D) Sumber data, (E) instrumen penelitian, (F) prosedur 

penelitian, (G) analisis data dan (H) pengecekan keabsahan data. Berikut 

penjelasan yang terkait dengan  metode penelitian.  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek secara alamiah. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2015:9). Dalam pengaplikasiannya, jenis penelitian 

deskriptif digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan berbagai 

permasalahan yang terjadi di lapangan dan sedang berlangsung di masa 

sekarang. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan rancangan program 

literasi numerasi, pelaksanaan program literasi numerasi, upaya dalam 

mengatasi kedala pelaksanaan program literasi numerasi, faktor pendukung 

dan faktor penghambat program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 
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B. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data atau yang disebut dengan human instrument. 

Peneliti bertindak sebagai pengamat dan partisipan yang mencari informasi 

secara lengkap dari berbagai sumber yang ada di sekolah. Dalam 

pelaksanaannya, status dari kehadiran peneliti diakui dan diketahui oleh 

seluruh pihak informan yang ada di sekolah. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2018 di 

SD Muhammadiyah 1 Kota Malang yang berlokasi di Jl.Kawi No.7, 

Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Penelitian di lakukan 

di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang berdasarkan pertimbangan bahwa 

sekolah tersebut telah menerapkan program literasi numerasi. SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang merupakan sekolah dengan prestasi yang 

terus meningkat, baik dari bidang akademik maupun non akademik.  

 

D. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut : 

1.  Sumber Data Primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dan dapat memberikan informasi yang lebih 

jelas dan rinci melalui wawancara (interview) dan observasi 
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(observation). Sumber data primer melalui wawancara berasal dari 

bidang koordinator kurikulum, guru kelas IV B dan siswa kelas IV B. 

Sumber data primer melalui observasi berasal dari pengamatan secara 

langsung terhadap program literasi. Data yang diperlukan dalam 

penelitian program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota  

Malang meliputi rancangan program, pelaksanaan literasi numerasi, 

upaya yang diberikan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program, 

faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program literasi 

numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

2.   Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui 

perantara. Sumber data sekunder digunakan sebagai penunjang sumber 

data primer. Data sekunder yang diperlukan, meliputi dokumen 

rancangan program literasi numerasi berbasis kelas, dokumen 

pelaksanaan program literasi yang meliputi tahap pembiasaan, 

pengembangan,dan pelaksanaan, dokumen yang berkaitan dengan upaya 

yang diberikan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program, dokumen 

yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat 

pelaksanaan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari teknik wawancara (interview), observasi (observation) dan studi 
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dokumentasi (documentation study). Adapun penjelasan terkait dengan 

teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan 

mengetahui hal-hal penting terkait dengan penelitian yang dilakukan 

secara lebih mendalam dengan jumlah informan sedikit/kecil. Pernyataan 

ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015:137). Pada penelitian ini, 

wawancara ditujukan kepada kepala sekolah, guru kelas IV, siswa kelas 

IV dan kurikulum. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara 

langsung kepada informan. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan 

pedoman wawancara yang telah dibuat, yakni berkenaan dengan program 

literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang.  

2. Observasi (Observation) 

Observasi adiartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik pada objek 

penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Asmani (2011:123). 

Pengamatan dan pencatatan dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan 

program literasi numerasi di kelas IV. Kegiatan observasi juga 

mengamati sarana dan prasaranan yang menunjang proses pembelajaran 

dengan menerapkan program literasi numerasi. 
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3. Studi dokumentasi (Documentation study) 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, 

elektronik maupun gambar. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat 

Sukmadinata (2011:223). Studi dokumentasi dilakukan untuk menunjang 

data yang telah diperoleh agar menjadi lebih akurat. Studi dokumentasi 

pada penelitian program literasi numerasi berupa pengumpulan dokumen 

dan surat-surat yang mendukung program literasi numerasi, pengambilan 

gambar pelaksanaan program literasi numerasi, gambar hasil karya siswa 

dan gambar sarana prasarana yang tersedia di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam 

mengolah data berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi sebagai instrumen 

penelitian. Adapaun  uraian dari instrumen penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara diperlukan sebelum melaksanakan wawancara. 

Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang akan 

dijawab oleh informan. Isi pertanyaan dapat berupa fakta, pendapat, data, 

pengetahuan, persepsi, konsep dan evaluasi dari informan yang berkaitan  

dengan fokus masalah atau variabel yang dikaji dalam penelitian. 

Pernyaatan ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata (2011:216).   
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Pedoman wawancara berisi pertanyaan disusun sesuai dengan fokus 

dan rumusan masalah, yang berkaitan dengan rancangan program literasi 

numerasi, pelaksanaan program literasi meliputi tahap gerakan literasi 

sekolah (pembiasaan, pemahaman,dan pembelajaran), pelaksanaan 

program literasi numerasi berbasis kelas, upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala pelaksanaan program literasi numerasi mulai dari 

penyediaan saran prasarana, metode, strategi, media,hingga pemilihan 

bahan ajar dalam proses pembelajaran dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat pelaksanaan program literasi numerasi, meliputi keterlibatan 

pihak yang terkait serta sarana dan prasarana yang disediakan dalam 

mewujudkan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

 Adapun kisi-kisi yang akan digunakan dalam melakukan wawancara 

dengan bidang koordinator kurikulum di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang yang berkaitan dengan progran literasi numerasi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman wawancara bidang koordinator kurikulum 

   No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

    1  Bagaimana rancangan program literasi numerasi di sd 

muhammadiyah 1 kota malang 

1,2,3,4 

    2 Bagaimanapelaksanaan program literasi numerasi di 

sd muhammadiyah 1 kota malang 

5,6,7,8 

    3 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan program literasi numerasi di sd 

muhammadiyah 1 kota malang 

9 

    4 Apa faktor pendukung pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

10,11 

    5 Apa faktor penghambat pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

12,13 

(Sumber : Modifikasi Peneliti) 
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Selain melakukan wawancara dengan bidang koordinator 

kurikulum, wawancara juga dilakukan dengan guru kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara 

dengan guru kelas IV A dan B adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan guru kelas IV 

   No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

    1  Bagaimana rancangan program literasi numerasi di sd 

muhammadiyah 1 kota malang 

1,2 

    2 Bagaimanapelaksanaan program literasi numerasi di 

sd muhammadiyah 1 kota malang 

3,4,5,6,7,8,9,10 

    3 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan program literasi numerasi di sd 

muhammadiyah 1 kota malang 

11,12 

    4 Apa faktor pendukung pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

13,15 

    5 Apa faktor penghambat pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

14,16 

(Sumber:Modifikasi Peneliti) 

 

Wawancara juga dilakukan dengan siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. Pertanyaan dibuat dengan kalimat yang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hal ini bertujuan agar pertanyaan 

menjadi lebih mudah dipahami. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara 

dengan siswa kelas IV adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan siswa kelas IV 

   No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

    1 Bagaimana pelaksanaan program literasi numerasi di 

sd muhammadiyah 1 kota malang 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14 

    2 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan program literasi numerasi di sd 

muhammadiyah 1 kota malang 

15,16 

   3 Apa faktor pendukung pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

17,18,29 

    4 Apa faktor penghambat pelaksanaan program literasi 

numerasi di sd muhammadiyah 1 kota malang 

20 

(Sumber : Modifikasi Peneliti) 
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2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam  penelitian kualitatif hanya berupa butir-

butir umum atau garis besar pada kegiatan yang akan dilakukan. Rincian 

dan uraian dari berbagai aspek yang diamati dalam penelitian 

dikembangkan pada saat  proses pelaksanaan observasi di lapangan.  Hal 

ini sejalan dengan pendapat Sukmadinata (2011:220). Pedoman observasi 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menerapkan literasi numerasi, pelaksanaan program yang berkaitan 

dengan 3 tahapan (pembiasaan, pengembangan, pembelajaran), upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan program literasi 

dalam proses pembelajaran, faktor pendukung serta faktor penghambat 

pelaksanaan program literasi numerasi dan pengamatan terhadap sarana 

dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program literasi yang ada di 

kelas IV serta di lingkungan SD Muhammadiyah 1 Kota Malang. Adapun 

uaraian dari kisi-kisi pedoman observasi pada saat melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut.  

 

           Tabel 3.4 Kisi-kisi pedoman observasi 

No Aspek    Indikator Nomor 

Pernyataan 

1 Rancangan Program 

Literasi Numerasi 

a Rancangan secara umum 

b Rancangan secara khusus 

      1a 

      1b 

2 Pelaksanaan Program 

Literasi Numerasi 

a Tahap pembiasaan GLS 

b Tahap pengembangan GLS 

c Tahap pelaksanaan GLS 

d Pembelajaran matematika berbasis      

   proyek dan permasalahan 

e Pembelajaran nonmatematika yang 

   melibatkan unsur literasi numerasi 

      2a 

      2b 

      2c 

      2d 

       

       2e 

3 Upaya Mengatasi 

Kendala Pelaksanaan 

a Budaya literasi bagi warga sekolah 

b Penggunaan berbagai model dan metode  

       3a 

       3b 
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Program c Penggunaan media dan bahan bacaan 

d Melengkapi sarana prasarana 

       3c 

       3d 

4 Faktor Pendukung a Kemampuan mengelola kelas 

b Menciptkan lingkungan literasi yang memadai 

c Keterlibatan pihak luar 

d Kunjungan perpustakaan dan sudut baca kelas 

e Memajang hasil karya siswa 

       4a 

       4b 

       4c 

       4d 

       4e 

5 Faktor Penghambat a Pelatihan literasi numerasi bagi guru 

b Penilaian praktik di luar sekolah 

c Tim literasi sekolah 

       5a 

       5b 

       5c 

 (Sumber : Peneliti) 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih 

akurat. Sumber dokumen dapat dibedakan menjadi dokumentasi resmi, yang 

meliputi surat instruksi, surat keputusan dan bukti kegiatan. Sedangkan, 

sumber dokumentasi tidak resmi dapat berupa surat nota dan surat pribadi. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sukardi (2008:81).  Melalui 

dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen dan catatan penting yang 

berhubungan dengan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang, meliputi hasil belajar atau nilai matematika siswa kelas IV, 

dokumentasi proses pembelajaran dengan menerapkan program literasi sesuai 

dengan tahap gerakan literasi di sekolah, dokumentasi sarana dan prasarana 

sebagai faktor pendukung dan penghambat program literasi numerasi. 

Adapun kisi-kisi pedoman dokumentasi dapat dijelaskan seperti berikut ini. 

 

      Tabel 3.5 Kisi-kisi pedoman dokumentasi 

   No. Rumusan Masalah Alat Dokumentasi 

    1 Pelaksanaan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang 

Alat perekam suara, kamera dan 

catatan lapangan 

    2 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan program literasi numerasi 

Alat perekam suara, kamera dan 

catatan lapangan 
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di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang 

   3 Faktor pendukung pelaksanaan program literasi 

numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang 

Alat perekam suara, kamera dan 

catatan lapangan 

    4 Faktor penghambat pelaksanaan program 

literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang 

Alat perekam suara dan catatan 

lapangan 

  (Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian digunakan untuk melihat teknik pengumpulan data 

dan proses dalam penelitian. Prosedur penelitian meliputi : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian, aktivitas yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengajukan judul penelitian literasi numerasi, mengurus 

surat perizinan untuk melakukan observasi, melakukan observasi awal di 

SD Muhammadiyah 1 Malang, menyusun latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan batasan penelitian, 

mempersiapkan berbagai kajian teori terkait dengan program literasi 

numerasi di sekolah, mengumpulkan data penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian literasi di sekolah dasar dan membuat 

kerangka pikir program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

2. Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, aktivitas yang dilakukan adalah 

mempersiapkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian literasi numerasi, mengurus surat perizinan untuk melakukan 

penelitian program literasi numerasi, merancang metode penelitian yang 

akan dilaksanakan, mempersiapkan instrumen dalam pengumpulan data, 
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seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 

Kota Malang.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah disusun. Aktivitas dalam tahap pelaksanaan meliputi wawancara 

dengan kepala sekolah, guru kelas IV, siswa kelas IV dan kurikulum, 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan penelitian 

program literasi numerasi, melakukan observasi secara langsung terhadap 

pelaksanaan program literasi di kelas IV, sarana dan prasaranan, serta 

keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program literasi numerasi, 

melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumentasi 

tulisan dan gambar terkait dengan program literasi numerasi, mengkaji 

hasil penelitian pada tahap pelaksanaan yang berhubungan dengan 

rancangan program, pelaksanaan literasi numerasi, upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi program literasi numerasi, faktor pendukung dan faktor 

penghambat pelaksanaan program literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap Evaluasi merupakan tahap untuk menguji dan menganalisis 

kembali data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Data yang 

dievaluasi berupa hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas IV, 

siswa kelas IV dan kurikulum yang berhubungan dengan program literasi 

numerasi di SD Muhammadiyah 1 Malang dan observasi terhadap 
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pelaksanaan literasi numerasi pada siswa kelas IV dan penyediaan 

berbagai faktor pendukung pelaksanaan literasi numerasi di SD 

Muhammadiyah 1 Malang. Pengujian dan analisis dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi. Setelah hasil data telah akurat, aktivitas 

selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan menyusun laporan hasil 

penelitian yang disesuaikan dengan aturan penulisan.  

 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal hingga 

berakhirnya penelitian, pada setiap aspek kegiatan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sugiyono (2015:246) yang menyatakan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif, dapat dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan 

data maupun setelah dilakukannya pengumpulan data pada periode tertentu. 

Analisis dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program 

literasi numerasi yang ada di sekolah. Analisis kualitatif berdasarkan model 

Miles dan Huberman menurut Sugiyono (2015:246) meliputi a) reduksi data, 

yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari pola dan temanya. b) penyajian data, yakni menyajikan 

data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. c) 

Kesimpulan atau verifikasi, merupakan temuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. Berikut ini adalah gambaran komponen dalam analisis data.  
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Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Sugiyono, 2015:247) 

 

Adapun uraian dari komponen dalam analisis data adalah sebagai 

berikut : 

a.   Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan mencari tema atau 

pola pada pokok pembahasan, memfokuskan data pada hal-hal yang 

penting, memilih hal-hal yang pokok dan merangkum. Kegiatan dalam 

redukasi data dapat memberikan gambaran secara jelas dan lebih rinci. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015:247). Pada tahap 

reduksi data, kegiatan awal dimulai dengan mengumpulkan seluruh data 

yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan program literasi 

numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang, diantaranya data 

rancangan program literasi numerasi, pelaksanaan program literasi 

numerasi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

literasi numerasi, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

program literasi numerasi. Setelah semua data terpenuhi, langkah 

Verifikasi/Kesimpulan 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 
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selanjutnya adalah merangkum dan memilih hal-hal yang penting, agar 

data menjadi lebih jelas dan fokus sesuai dengan rumusan masalah. 

b.   Penyajian Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, 

uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Pendapat ini sejalan dengan Sugiyono (2015:249). Data berdasarkan hasil 

penelitian program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota 

Malang yang telah dikumpulkan dan direduksi, selanjutnya disajikan 

dalam bentuk deskriptif. Penyajian data akan mempermudah dalam 

memahami kondisi nyata yang ada di lapangan terkait dengan rancangan 

program literasi, pelaksanaan program literasi numerasi, upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program literasi 

numerasi, faktor pendukung dan penghambat program literasi. 

c.  Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

  Langkah  ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan masih bersifat 

sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2015:253). Setelah semua data terkumpul dan telah 

melewati langkah reduksi serta penyajian data, langkah selanjutnya 

adalah  menyimpulkan hasil temuan. Kesimpulan terkait hasil penelitian 

program literasi numerasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang maih 

bersifat sementara sebelum uji keabsahan dilakukan. Meskipun demikian, 
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penarikan kesimpulan perlu disertai dengan bukti yang akurat selama 

proses pengumpulan data pada saat di lapangan. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan setelah melakukan 

analisis data. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data menggunakan 

cara triangulasi (triangulation). Triangulasi (triangulation) adalah 

pengecekan data yang dapat dilakukan dengan berbagai sumber, waktu dan 

berbagai cara. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015:273). 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan 

uraian sebagai barikut : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sugiyono 

(2015:274). Pendapat dari berbagai sumber yang telah diperoleh terkait 

dengan program literasi numerasi yang ada di SD Muhammadiyah 1 

Malang, dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pendapat yang 

sama. Keabsahan data yang diuji dalam penelitian literasi numerasi 

diperoleh dari guru kelas paralel yaitu kelas IV A. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data 

dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

namun dengan teknik yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Sugiyono (2015:274). Teknik yang dapat digunakan meliputi teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada triangulasi teknik, 

keabsahan data terkait program literasi numerasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber dapat diuji dengan menggunakan teknik yang berbeda 

untuk memperoleh dan menghasilkan data yang lebih akurat. 

 




