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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Pendekatan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 

deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif  adalah pendekatan untuk membuat 

sebuah gambaran terkait sesuatu terhadap suatu kejadian, sehingga peneliti 

melakukan akumulasi data dasar atau dengan kata lain untuk membuat gambaran 

mengenai fakta, situasi mapun kejadian yang ada. Pemerolehan suatu data 

dihasilkan dari hasil observasi/pengamatan, wawancara maupun dari proses 

penganalisisan. Penelitian ditunjukkan agar dapat memahami terkait fenomena 

sosial dalam sudut pandang perspektif partisipan, dimana partisipan merupakan 

orang yang diajak untuk melakukan wawancara, observasi, kemudian permintaan 

data, sebuah pendapat, pemikiran, serta hasil persepsinya.  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif 

yang berisi terkait tentang analisis tingkat kesalahan penggunaan metode 

porogapit pada pembelajaran pembagian matematika kelas IV SD dengan 

menggunakan observasi lapang terlebih dulu, serta tampa mengikuti proses 

pembelajaran secara langsung. Jenis penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis 

penelitian yang didasarkan pada sebuah peristiwa maupun sebuah fenomena yang 

didapat dari beberapa data yang terjadi dilapangan.  Seperti yang yang sampaikan 

oleh Nana-Syaodih (2010 : 9) menyatakan “Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, maupun pemikiran orang 

secara individual maupun secara berkelompok”. Penelitian tersebut dilakukan agar 
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peneliti bisa secara langsung mengetahui terkait tentang kesalahan penggunaan 

metode porogapit pada pembelajaran pembagian matematika kelas IV SD 

Muhammadiyah 5 Malang.  Pemerolehan data berdasarkan hasil dari kegiatan 

pengamatan, proses wawancara dengan kepala sekolah, guru pengampuh mata 

pelajaran matematika dan siswa kelas IV, untuk analisis beserta dokumentasi 

dapat disajikan dari pemaparan secara mendalam mengenai situasi yang diamati 

kedalam  bentuk narasi.  

3.2 KEHADIRAN PENELITI 

Kehadiran peneliti dalam kegiatan adalah  sebagai pengamat dan observer, 

orang yang melakukan pengumpul data, serta melakukan analisis terhadap  data. 

Peneliti melakukan pengamatan, menganalisis, pengumpulan data serta informasi 

dari guru dan juga siswa SD Muhammadiyah 5 Malang. Peneliti juga melakukan 

observasi awal terhadap sekolah yang ingin diamati serta melakukan kerjasama 

dengan pihak sekolah. Status peneliti atas kehadirannya merupakan sebagai 

peneliti dan diketahui oleh  pihak sekolah sebagaimana peneliti sebelumnya 

mengajukan surat observasi awal untuk melakukan observasi awal yang sudah 

ditandatangani dan diketahui oleh pihak jurusan dan disetujui oleh pihak sekolah 

melalui kepala sekolah bahwa peneliti hendak melakukan sebuah penelitian di 

sekolah tersebut. Kehadiran peneliti dilapangan yaitu sebagai menyusun rencana 

kegiatan, mngumpulkan data dan mengadakan wawancara dengan subjek 

penelitian setelah itu data dikumpulkan dan dilakukan analisis.  

Sebagai seorang pengamat, peneliti akan melakukan pengamatan terkait 

proses perhitungan pembagian yang dilakukan di kelas IV yang akan diteliti. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kesalahan konsep, kesalahan proses 
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maupun kesalahan prosedur yang dilakukan dalam operasi hitung pembagian.  

Selain melakukan  pengamatan, peneliti akan melakukan suatu penggalian 

terhadap suatu informasi dengan guru pengajar mata pelajaran matematika dan 

juga siswa yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dalam penggalian 

informasi serta  pengamatan yang dilakukan kemudian dicatatat oleh peneliti serta  

peneliti akan meneliti terkait data yang dihasilkan.  

3.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di  SD Muhammadiyah 5 

Malang, tepatnya di Jl. Ir. Rais III No. 20, Tanjungrejo, Sukun, Kota Malang, 

Jawa Timur tepatnya pada kelas IV, jumlah siswa sebanyak 21 orang siswa yang 

terdiri dari 10 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. Waktu penelitian 

dilakukan di bulan Oktober-Desember 2018 tepatnya pada tanggal 31 Oktober - 

06 November 2018 pada tahun pembelajaran 2018/2019 semester Ganjil. 

Kemudian dilanjutkan pada bulan Januari 2019. 

3.4 SUMBER DATA 

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini  yaitu data yang 

didapat dari guru dan siswa yang diperoleh secara langsung sebagai informasi 

yang dianggap benar untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus dari 

penelitian, untuk memperkuat hasil penelitian yang didapatkan dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, siswa kelas IV. 

 Sebanyak 20 orang siswa yang terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 10 

orang siswa perempuan serta guru pengampuh mata pelajaran matematika di kelas 

IV SD Muhammadiyah 5 Malang. Sumber lainnya didapat dari hasil perkerjaan 

siswa kelas IV dalam pengerjaan soal-soal pembagian. Sumber data yang 
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diperoleh dari wawancara dan pengerjaan soal (test) sebagai sumber data utama 

dan kedua diperkuat berdasarkan kajian terhadap hasil jurnal-jurnal serta dibantu 

dengan adanya teori-teori ilmiah. 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

suatu data dengan melakukan sebuah pengamatan dari  kegiatan yang 

berlangsung. Peneliti terlibat langsung dalam pengamatan tentang aspek-aspek 

yang diamati. Dalam kegiatan observasi/pengamatan untuk memperoleh sebuah 

data dalam proses kegiatan penelitian memerlukan data primer yang merupakan 

data yang tertulis berasal dari hasil perkerjaan siswa ketika menyelesaikan soal 

pembagian menggunakan metode porogapit serta didapat melalui proses kegiatan 

wawancara terhadap siswa kelas IV  yang dipilih untuk dijadikan sebagai subjek 

penelitian. Observasi adalah suautu kegiatan penelitian yang secara terencana 

dilakukan oleh  seseorang dengan tujuan dapat memperoleh suatu kevalidan data 

dalam  memahami serta merasakan fakta dalam sebuah fenomerna yang telah 

dilakukan penelitian.  

KISI-KISI INSTRUMEN OBSERVASI 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Sumber 

1. Letak 

geoggrafis 

1. Keberadaan sekolah 

2. Pelaksanaan pembiasaan sebelum pembelajaran 

di mulai 

3. Sikap siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

Guru dan 

Kepala 

Sekolah  
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2. Proses 

pembelajaran 

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

2. Keefektifan metode, dampak yang 

Dihasilkan 

3. Manfaat metode untuk pemahaman siswa 

4. Menumbuhkan respon siswa 

5. Pengkondisian kelas saat mengajar 

6. Respon siswa dalam proses pengajaran 

 

Guru  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperdalam 

penggalian informasi terkait  penggunaan metode porogapit dalam pembelajaran 

matematika kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang. Kegunaan wawancara adalah 

sebagai teknik dalam mengumpulkan suatu data ketika  peneliti yang akan  

melakukan studi suatu pendahuluan dalam menemukkan masalah yang akan 

diteliti. Wawancara digunakan sebagai cara agar dapat memperoleh data dari 

narasumber untuk mempertanyakan pertanyaan yang akan di ajukan. (Sugiyono, 

2014 : 19).  

Pedoman yang digunakan dalam wawancara dalam proses penelitian ini 

merupakan pedoman wawancara yang tidak terstruktural dikarenakan hanya 

memuat secara garis besar suautu pertanyaan yang nantinya ditanyakan serta yang 

menjadi pewawancara dapat mengembangkan sendiri pertanyaan yang 

disampaikan ketika wawancara dilakukan yang sesuai dengan tingkat kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal pembagian 

menggunakan metode porogapit. 
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KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Sumber 

 Analisis 

kesalahan 

1. Analisis kesalahan. 

2. Cara melakukan analisis. 

3. Aspek dalam melakukan 

analisis.  

4. Kendala yang dihadapi. 

5. Faktor pendukung masalah  

Analisis 

Guru 

 Pembagian 

matematika 

1. Pembelajaran pembagian di 

sekolah. 

2. Proses kegiatan pembelajaran. 

3. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. 

4. Konsep pembagian yang 

diajarkan. 

Guru dan Siswa 

 

 

 

  5. Manfaat pembelajaran 

pembagian  

6. Kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran pembagian. 

 

 Peran guru 1. Memahami karakter siswa. Guru  

 Proses 

pembelajaran 

pembagian 

1. Kesulitan siswa saat 

pembelajaran pembagian  

berlangsung. 

2. Faktor penyebab kesulitan 

belajar (pembagian). 

3. Reaksi siswa memahami materi 

pembagian. 

4. Siswa menyukai mata pelajaran 

pembagian. 

5. Siswa menyukai metode 

porogapit yang digunakan.  

6. Nilai yang diperoleh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

7. Upaya yang dilakukan untuk 

mengatsi kesulitasn siswa. 

8. Siswa menyukai mata pelajaran 

pembagian. 

9. Bagaimana seharusnya kegiatan 

pembelajaran. 

10. Kesulitan yang di alami dalam 

pembelaajran pembagian. 

11. Kesukkan trerhadap materi 

yang disampaikan, serta alasan 

yang timbulkan. 

Guru dan Siswa 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan suatu catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi, 

baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, maupun sebuah karya monumental dari 

seseorang  (Sugiyono, 2014: 82). Dalam penelitian yang dilakukan ini, 

dokumentasi penelitian terdiri dari lembar tugas siswa, foto-foto selama penelitian 

berlangsung, lembar wawancara siswa dan guru. Pemerolehan data  merupakan 

hasil  dari wawancara serta observasi sehingga pemerolehan data menjadi sangat 

akurat.  

4. Tes (Soal ) 

Tes salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk soal.  Tes diberikan 

kepada siswa secara individu. Tes diberikan untuk mengetahui tingkat kesalahan 

penggunaaan metode porogapit pada materi pambagian matematika kelas IV.  Tes 

merupakan suatu pertanyaan yang akan  diberikan tanggapan mengenai sebuah 

tujuan dalam mengukur tingkat dari  kemampuan seseorang atau dengan kata lain 

untuk mengungkap suatu aspek tertentu dari dalam diri seseorang yang diberikan 

sebuah tes (Widoyoko, 2015). Tes tersebut merupakan sejumlah soal pembagian 

matematika porogapit.  

Tes tersebut ditujukan untuk mengetahui tingkat kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa ketika menyelesaikan soal  pembagian mrnggunakan metode 

porogapit. Dalam tes yang diberikan, peneliti menggunakan tipe soal HOTS untuk 

beberapa nomor soal, kemudian untuk soal yang lainnya merupakan soal 

pembagian umum yang diberikan. Hal ini diharapkan siswa mampu berfikir logis 

serta mau untuk belajar memecahkan masalah dalam soal matematika tersebut. 
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3.6 PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian akan dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan prosedur 

penelitian yang direncanakan. Prosedur penelitian mempunyai tujuan sebagai 

gambaran mengenai bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Prosedur yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri 4 tahap penelitian yang diantaranya adalah 

pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan serta tahap akhir. Adapun tahapan-

tahapan prosedur penelitian sebagai berikut : 
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Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melaksanakan kegiatan penelitian melalui mengamati guru serta siswa 

pada proses kegiatan pembelajaran pembagian porogapit.  Tujuannya  

untuk memperoleh informasi tentang “analisis tingkat kesalahan 

penggunaan metode porogapit pada pembelajaran pembagian 

matematika kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang 

2. Peneliti melakukan wawancara terhadap  kepala sekolah, guru 

pengampuh pelajaran matematika, dan siswa kelas IV agar  memperoleh  

informasi yang diperlukan dalam penelitian 

3. Peneliti melaksnakan kegiatan dokumentasi berupa foto-foto saat siswa 

mengerjakan soal pembagian 

4. Peneliti melakukan mengumpulkan data melalui Teknik wawancara, 

observasi,maupun dokumentasi 

Tahap 

Pendahuluan 

1. Proses persiapan, penyusunan rancangan penelitian, serta melakukan   

    pengamatan suatu permasalahan. 

2. penentuan lokasi untuk melakukan dalam memperoleh sumber data. 

3. Pengurusan  surat perizinan, untuk memperoleh izin melakukan  

    penelitian di tempat  yang akan dilakukan penelitian 

4. Melakukan survey terhadap lokasi penelitian 

5. Permohonan izin  terhadap pihak sekolah dalam melakukan penelitian 

baik dari pihak kepala sekolah maupun guru kelas/wali kelas IV 

6. Menyusun instrumen penelitian, pedoman penelitian, penyusunan 

kegiatan 

Tahap  

Akhir 

Tahap  

Penyajian Data 

Tahap  

Pelaksanaan 

TAHAP 

PENELITIAN  

1. Tahap akhir yaitu lebih kepada penulisan laporan untuk pengkajian 

segala sesatu mengenai  susunan hasil dari  penelitian yang di dapat oleh 

peneliti.  

2. Peneliti menuliskan laporan serta  melakukan kegiatan konsultasi 

dengan dosen pembimbing agar memperoleh saran serta masukkan demi 

perbaikan dalam penulisan laporan.  

1. Melaksnakan pengumpulan suatu data terhadap informasi yang didapat 

pada  penelitian  

2. pereduksian data yang dieroleh dari hasil penelitian 

3. menyajikan data yang ditemukan dari proses penelitian 

4. melakukan penarikkan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan oleh 

peneliti melalui pemerolehan pemaknaan terhadap data yang diperoleh 

di lapangan.  
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Gambar 3.6. Alur tahap-tahap penelitian (Iman Gunawan : 2013, Metode 

Panelitian Kualitaitf) 

3.7 ANALISIS DATA 

Analisis data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011 : 335) menyebutkan 

bahwa analisis adalah suatu proses pencarian serta penyusunan yang dilakukan  

secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, 

catatan yang dilakukan di lapangan serta dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam bentuk yang di kategorikan, penjabaran dalam 

unit-unit, melakukan kegiatan sintesa, penyusunan kedalam pola, pemilihan mana 

yang penting untuk dipelajari serta  membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah 

dimengerti baik diri sendiri maupun orang lain.  

Adapun kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan penelitian adalah 

mengolah data yang didapatkan  dari proses penelitian yang sudah dilakukan. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacuh pada analisis yang 

bersifat kualitatif seperti yang disampikan oleh Miles dan Huberman. Miles serta 

Huberman menganjurkan agar menggunakan tiga tahapan dalam melakukan 

analisis data yang diantaranya : data reduction, data dispay, conclusion dan data 

verifying (sugiyono, 2014 : 247). Berikut garis besar gambaran analisisnya :  

 

 

 

 



45 
 

 

Gambar 3.7 Alur analisis data (I. Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : 2010) 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Langkah pertama maupun langkah awal dalam melakukan penelitian ini yaitu 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan berkaitan dengan analisis tingkat 

kesalahan penggunaaan metode porogapit pada pembelajaran pembangian 

matematika yang dilakukan di kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang. 

Pengumpulan suatu data didapatkan melalui wawancara terhadap kepala sekolah 

maupun guru pengampuh mata pelajaran matematika serta siswa Kelas IV di SD 

Muhammadiyah 5 Malang, serta pengumpulan data diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi.  

2. Reduksi data (Data reduction) 

Reduksi data merujuk pada kegiatan dengan merangkum, pemilihan hal 

pokok, pemfokusan pada hal yang bersifat penting serta mencari tema dan pola 

yang dihasilkan dari cacatan lapang agar menjadi kesimpulan akhir. Penelitian ini 

dilakukan dengan pengumpulkan  semua data yang diperoleh dilapangan melalui 

kegiatan observasi tentang analisis tingkat kesalahan penggunaan metode 

porogapit pada pembelajaran pembagian matematika di SD Muhammadiyah 5 

Malang. Kemudian data yang ddapatkan dari wawancara dengan kepala sekolah, 

guru pengampuh mata pelajaran matematika dan juga siswa kelas IV, serta 

diperoleh dalam bentuk dokumentasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya 

peneliti melaksanakan pengelompokkan terhadap data yang didapatkan sehingga 

memudahkan peneliti menentukkan penggambaran yang jelas.  
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3. Penyajian data (Display Data)  

Penyajian data adalah salah satu proses untuk melakukan penyusunan laporan 

akhir hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga dapat dilakukan  analisis 

serta dan dipahami sesuai dengan tujuan yang dapat diharapkan. Data dari hasil 

penelitian yang diperoleh dari wawancara kepala sekolah, guru pengampuh mata 

pelajaran matematika, dan siswa kelas IV, kegiatan observasi, serta kegiatan 

dokumentasi terkait tentang analisis tingkat kesalahan penggunaan metode 

porogapit melalui pembelajaran matematika kelas IV SD Muhammadiyah 5 

Malang.  Salah satu dari hasil yang sudah direduksi yang selanjutnya menyajikan 

data. Penyajian suatu data merupakan suatu kumpulan informasiyang tersusun 

guna memberikan suatu kemungkinan dengan adanya penarikan sebuah 

kesimpulan yang digunakan dalam pengambilan tindakan (I. Gunawan : 2010). 

Penelitian kualitatif menyajikan suatu data dengan teks yang bersifat naratif. Data 

yang disajikan akan meghasilkan teori grounded, teori tersebut ditemukan di 

lapangan yang selanjutnya dilakukan pengujian dengan mengumpulkan data 

secara berkelanjutan (terus-menerus). 

4. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan   

Langkah selanjutnya sekaligus langkah terakhir dalam melakukan aktivitas 

analisis adalah verifikasi atau penarikan data kesimpulan. Setelah pereduksian 

data dilakukan selanjutnya data yang di peroleh dari hasil penelitian 

dideskriptifkan agar nantinya bisa ditarik kesimpulannya. Penarikan suatu 
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kesimpulan dapat dilakukan dari data yang dihasilkan oleh penelitian yang 

dilakukan. Verifikasi data atau penarikan suatu kesimpulan merupakan hasil dari 

penelitian yang akan mejawab fokus dari penelitian berdasarkan hasil dari  

analisis data (I. Gunawan : 2010). Kesimpulan dapat disajikan kedalam bentuk 

deskriptif dengan objek penelitian serta berpedomankan terhadap kajian 

penelitian. Verifikasi dapat dilaksanakan dengan singkat, yaitu melalui 

mengumpulkan data baru. Kesimpulan awal yang ditemukan bersifat sementara 

serta akan mengalami berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat untuk 

mendukung ke tahap pengumpulan suatu data berikutnya. 

3.8 PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

Dalam melakukan keabsahan suatu data yang diperoleh, peneliti dalam 

penelitiannya menggunakan sistem triangulasi yang merupakan teknik untuk 

memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan 

melakukan pengecekan dari berbagai sumber termaksud dengan melakukan 

wawancara. Pengecekan keabsahan dapat dilakukan melalui Triangulasi Teknik 

dan Triangulasi Sumber.  

Triangulasi Teknik biasanya dilakukan dengan, observasi, wawancara, 

dokumentasi dan tes yang dilakukan tentang  tingkat kesalahan ketika penggunaan 

metode porogapit, faktor hambatan serta pendukung dalam kegiatan analisis. 

Triangulasi Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terkait 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa, observasi dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil perkerjaan siswa secara tertulis, sedangkan dokumentasi 

dilakukan dengan memotret setiap aktivitas atau data berupa gambar maupun 
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foto-foto yang diperlukan dalam penelitian sedangkan tes diberikan untuk melihat 

tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa.  

Triangulasi Sumber dilaksanakan melalui pengecekan kembali terhadap 

sumber yang dituju yaitu dengan kepala sekolah, guru pengampuh mata pelajaran 

maematika, siswa kelas IV untuk memperdalam nformasi mengenai konsep 

pembagian menggunakan metode porogapit berserta faktor pendukung dan 

hambatan yang ditmukan pada pembelaajran pembagian mengunakan metode 

porogapit  kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang.  

 


