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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian kualitatif yaitu mengeksplorasi sudut pandang individu maupun 

menilai proses setiap waktu serta mendapatkan informasi detail dari sedikit orang 

(Alfiani, Reni, Mayang, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif.  

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian yang menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun 

rekayasa manusia (Sukmadinata, 2009). Jenis penelitian menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran 

matematika dalam model STAD di MTs Muhammadiyah 1 Malang?    

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah 1 Malang. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 maret 2018 dan dilanjutkan pada tanggal 

26 maret 2018. 

3.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Subyek penelitian adalah pemanfaatan media pembelajaran matematika 

dalam model STAD dan menjadi responden adalah guru matematika. Proses 

pengamatan pembelajaran matematika dilaksanakan untuk proses wawancara 

peneliti dengan guru matematika. Sumber data penelitian ini langsung dari subyek 

penelitian. Sumber data manusia diperoleh dari aktivitas guru matematika saat 
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melakukan pemanfaatan media pembelajaran matematika dalam model STAD. 

Sumber data non manusia didapat dari proses pengamatan terhadap RPP, lembar 

observasi, dan lembar wawancara. Jenis data yang digunakan bersifat primer dan 

sekunder. Peneliti dapat menjelaskan berdasar primer dan sekunder adalah seperti 

dibawah ini. 

a. Data primer. 

Data hasil observasi pengamatan serta penilaian terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran matematika dalam model STAD. 

b. Data sekunder.  

Data hasil observasi pengamatan serta penilaian terhadap pemanfaatan media 

pembelajaran matematika dalam model STAD yang dihasilkan oleh kedua 

teman sejawat observer. 

3.4 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini dilakukan dari beberapa tahap mulai dari tahap media 

apa yang digunakan oleh guru matematika, tahap penelitian dan tahap akhir 

seperti di jelaskan dibawah ini. 

a. Tahap penelitian pertama menentukan media apa yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Tahap ini melakukan wawancara menggunakan 

rekaman HP dan RPP yang dipersiapkan oleh guru matematika. Tujuan dari 

tahap ini untuk mengetahui media pembelajaran matematika yang digunakan.  

b. Tahap penelitian adalah langkah-langkah pengumpulan dalam pemanfaatan 

media pembelajaran seperti dibawah ini. 

1. Peneliti melakukan observarsi dengan bantuan dua teman sejawat dalam 

melakukan observarsi terhadap pemanfaatan media pembelajaran 
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matematika dalam model STAD yang dilakukan oleh guru matematika saat 

proses pembelajaran berlangsung. Observer I adalah peneliti, observer II 

dan observer III adalah dua teman sejawat. Observer ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan hasil observarsi yang lebih detail dan peneliti 

memberikan penjelasan kepada observer I dan observer II sebelum 

penelitian dilakukan.   

2. Peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika ketika proses 

pembelajaran selesai. Tujuan untuk memperkuat hasil observarsi dan 

penilaian yang dihasilkan lebih detail.  

c. Tahap akhir.  

Tahap akhir melakukan pendeskripsian yang dilakukan peneliti dalam satu 

pertemuan ataupun sampai dikatakan penelitian ini berhasil. Tujuan untuk 

mendapatkan kedetailan terhadap proses pemanfaatan media pembelajaran 

dalam model STAD yang dilakukan oleh guru matematika. Penganalisisan 

dilakukan secara keseluruhan untuk tujuan dalam melihat pendeskripsian yang 

terjadi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data didalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

peneliti mengambil dalam teknik dokumen, observarsi, dan wawancara. Teknik 

pengumpulan data akan dilakukan peneliti secara terus-menerus hingga proses 

pembelajaran ini sampai selesai. 
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a. Dokumen. 

Dokumen menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pengumpulan bukti 

ataupun keterangan. Penelitian ini dokumen berdasarkan pada RPP, surat-surat 

dan lainnya.  

b. Observarsi. 

Observarsi menurut Sugiyono (2013) menyatakan proses menggunakan lembar 

observarsi untuk melakukan pengamatan dan menilai terkait alasan maupun 

kegitan guru. Peneliti menilai pada lembar observarsi sebagai pengamatan akan 

langkah-langkah dari pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Observarsi 

dilakukan juga untuk mengetahui tindakan guru selama proses pembelajaran. 

Observarsi menurut Patton dalam Nasution sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Sugiyono (2006) bahwa manfaat observarsi antara lain: 

1. Observarsi maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga 

dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya. 

2. Observarsi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang dari dibawakan oleh 

guru matematika. 

3. Pengamatan dilapangan dapat merasakan suasana situasi sosial yang 

diteliti. 

c. Wawancara. 

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan guru matematika. Tujuan 

wawancara dapat memperjelas atas fenomena yang terjadi (Herdiansyah, 

2010). Wawancara menurut Sugiyono (2012) digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Informan yang diwawancarai 
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adalah guru matematika dengan mengunakan alat perekam suara seperti pada 

rekaman HP. Wawancara yang digali ialah menentukan pemanfaatan media 

pembelajaran matematika berdasarkan pada lembar wawancara. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta 

objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan (Miles dan Huberman, 2009). 

Instrumen penelitian menurut Suharsini Arikunto (2010) merupakan alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Terkait alat bantu yang dapat 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu berupa lembar observarsi 

dan lembar wawancara. Peneliti melakukan tahap penelitian berupa lembar 

observarsi dan lembar wawancara pada instrument penelitian ini. 

3.6.1 Lembar Observarsi Penelitian 

Lembar observarsi dilakukan sebagai pedoman untuk melakukan 

pengamatan yang ditujukan untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh 

peneliti. Lembar observarsi ini untuk menilai lembar observarsi penelitian dimana 

pedoman lembar observer yaitu dijelaskan dibawah ini. 

a. Fokus difungsikan untuk memperjelas aspek yang diteliti dalam pemanfaatan 

media pembelajaran matematika dalam model STAD. 

b. Indikator difungsikan sebagai petunjuk atau terkait kefokusan yang 

ditentukan. 
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c. Deskripsi difungsikan untuk mengambarkan ketercapaian setiap indikator 

yang ditentukan oleh fokus peneliti. 

Penjelasan diatas bahwasannya lembar observarsi penelitian ini 

menggunakan pedoman observarsi sebagai petunjuk untuk mengarahkan observer 

I, observer II, dan observer III dalam mengamati dan menilai pemanfaatan media 

pembelajaran matematika dalam model STAD. Lembar observarsi pelaksanaan 

pembelajaran dalam pemanfaatan media pembelajaran matematika dengan model 

STAD di MTs Muhammadiyah 1 Malang. 

Tabel 3.1: Lembar Observarsi Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Matematika 

No. Fokus Indikator Deskripsi 

1. Pemanfaatan 

media 

pembelajaran 

matematika 

dalam model 

STAD. 

Pembelajaran 

menjadi lebih 

menarik 

a.menunjukkan keterampilan dalam penggunaan   

media pembelajaran yang sesuai. 

b.melibatkan siswa pada pemanfaatan media 

pembelajaran matematika dalam model STAD. 

  Pembelajaran 

menjadi lebih 

interaktif 

a.guru membentuk kelompok interogen dengan 

anggota 4 atau 5 orang. 

b.guru menyajikan pelajaran. 

c.guru memberi tugas kepada kelompok anggota 

lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu 

menguasai materi pelajaran. 

d.guru memberi pertanyaan secara lisan kepada siswa. 

e.guru memberikan penghargaan kelompok. 

f.guru melaksanakan kegiatan penutup. 

2. Kegiatan akhir Penutup a.siswa merefleksi materi pelajaran. 

b.memberikan kuis secara tertulis. 

c. mengumpulkan hasil kuis. 

d. do’a. 

Sumber: Sakdiyah, 2012 (dimodifikasi) 

Berdasarkan pernyataan diatas, cara melakukan scoring melalui nilai 1-4 

untuk pensekoran olah observer I, II, dan III.  Cara scoring seperti pada 

keterangan dibawah ini. 

a. Sangat baik (SB) = Skor 4, jika guru matematika mencapai pendeskripsian 

sangat baik.  

b. Baik (B) = Skor 3, jika guru matematika mencapai pendeskripsian dengan baik.  
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c. Cukup baik (CB) = Skor 2, jika guru matematika mencapai pendeskripsian 

dengan cukup baik.  

d. Cukup (C) = Skor 1, jika guru matematika pendeskripsiannya dengan cukup. 

3.6.2 Wawancara Penelitian 

Wawancara dilakukan terhadap guru matematika setelah proses 

pembelajaran selesai, masalah bagaimana pemanfaatan media pembelajaran 

matematika dalam model STAD. Wawancara penelitian digunakan untuk 

menindak lanjuti dari hasil observarsi yang ada. Tahap pertama wawancara dari 

tujuannya supaya peneliti mengetahui gambaran awal terkait media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru matematika didalam kelas VII A di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang.  

Tahap kedua wawancara maka penelitian diajukan pertanyaan mengenai 

faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh guru matematika ketika 

melakukan proses pemanfaatan media pembelajaran matematika dalam model 

STAD. Tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut untuk mengetahui alasan – 

alasan guru matematika dalam melakukan proses pemanfaatan media 

pembelajaran matematika dalam model STAD akan dilakukan berulang-ulang 

sampai proses pembelajaran selesai di kelas VII A MTs Muhammadiyah 1 

malang. Sakdiyah (2012) dalam penelitiannya menyatakan pedoman wawancara 

adalah yang dijelaskan dibawah ini. 

a. Prosedur difungsikan untuk menjelaskan waktu terjadi proses wawancara. 

b. Pelaku difungsikan sebagai penentu pewawancara dan yang diwawancarai. 
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c. Uraian wawancara difungsikan untuk menggambarkan proses wawancara 

terjadi dengan mengadakan pertanyaan dari pewawancara dan jawaban dari 

yang diwawancara. 

Tabel 3.2: Tahapan Wawancara 

No. Prosedur Pertanyaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Tahap 

pertama 

 

 

 

 

 

Tahap 

penelitian 

a. fasilitas apa yang ada didalam kelas VII A jika bapak mengajar didalam 

kelas. 

b. bagaimana langkah-langkah dalam pemanfaatan media pembelajaran 

matematika yang bapak lakukan. 

c. media pembelajaran matematika apa yang bapak gunakan. 

d. menurut bapak pentingnya media pembelajaran matematika dalam Model 

STAD. 

a. pemanfaatan media pembelajaran matematika. 

b. hambatan dalam media pembelajaran matematika. 

Sumber: Sakdiyah, 2012 (dimodifikasi) 

Prosedur dalam wawancara dilakukan ketika peneliti melakukan tahap untuk 

awal dan akhir penelitian ketika melakukan wawancara kepada guru matematika 

setelah selesai pelajaran dikelas. Penelitian satu pertemuan langkah-langkah 

dilalui oleh peneliti ialah mewawancarai guru matematika.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik dalam analisis data yang dianalisis pada penelitian ini adalah 

pemanfaatan media pembelajaran matematika dalam model STAD. Teknis 

analisis data yaitu analisis data pada tahap pertama penelitian dan analisis data 

pada tahap penelitian. 

3.7.1 Analisis Data pada Tahap Pertama Penelitian 

 Tahap pertama peneliti melakukan proses wawancara untuk mengetahui 

proses pembelajaran matematika yang terkait media pembelajaran digunakan oleh 

guru matematika dikelas VII A MTs Muhammadiyah 1 malang. Hasil wawancara 

didapat dan RPP yang guru matematika buat sebelumnya maka peneliti dapat 

mengetahui proses pemelajaran dikelas VII A tersebut. 
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3.7.2 Analisis Data pada Tahap Penelitian 

Analisis data pada tahap penelitian mengetahui proses pemanfaatan media 

pembelajaran dalam model STAD. Upaya yang dilakukan peneliti pada analisis 

data tahap penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan beserta dua teman 

sejawat sebagai observer untuk menilai alasan-alasan guru matematika dari 

pemanfaatan media pembelajaran dalam model STAD. 

Pemaparan rumus serta keterangan dan tabel klasifikasi. Interval 

pemanfaatan terhadap penilaian pemanfaatan media pembelajaran dalam model 

STAD dimana hasil akan dibulatkan menjadi bilangan bulat di inansial pada P, 

jumlah skor deskripsi pemanfaatan media pembelajaran dalam model STAD di 

inansial pada ℱ, jumlah skor maksimum keseluruhan dari pemanfaatan media 

pembalajaran matematika dalam model STAD di inansialkan pada 𝒩. 

P =
ℱ

𝒩
 × 100% 

Tabel 3.3: Klasifiasi Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Model STAD 

 Sumber: Dirjenpennas, 2010 (dimodifikasi) 

Hasil pengamatan terkait proses pembelajaran pemanfaatan media dalam 

model STAD. Hasil wawancara dan rencana pembelajaran, peneliti mengetahui 

hasil lembar observarsi dari kedua observer dengan alasan-alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

No Interval Pemanfaatan (nilai 

dibulatkan) 

Klasifikasi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

P ≤ 50% 

51% ≤P≤60% 

61% ≤P≤75% 

76% ≤P≤90% 

91% ≤P≤100% 

Kurang 
Cukup 
Cukup Baik 
Baik 
Sangat Baik 


