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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pada penelitian ini yang bertindak 

sebagai instrumen adalah peneliti itu sendiri atau disebut juga human instrument. 

Menjadi human instrument, harus memiliki bekal teori dan wawasan luas tentang 

apa yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

informasi secara mendalam tentang gejala, fakta, atau realita dari kegiatan 

wawancara, berperan serta dalam melakukan observasi dan didukung adanya 

dokumentasi. Dengan demikian peneliti harus berperan aktif dan berinteraksi 

langsung dengan sumber data penelitian. Sesudah mendapatkan informasi dari 

narasumber, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk naratif. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada kondisi 

lapang. Pelaksanaan penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mencari 

tahu dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Proses 

Pembelajaran Matematika pada Kurikulum Cambridge kelas IV di SD 

Muhammadiyah Manyar. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti adalah sebagai peneliti utama, karena peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci atau humant instrument dimana peneliti melakukan 

wawancara secara mendalam dan observasi secara langsung dengan sumber data.
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Sebagai pengumpul data di SD Muhammadiyah Manyar, peneliti berkolaborasi 

dengan koordinator program ICP (International Class Program) dan guru 

matematika cambridge untuk menganalisis proses pembelajaran matematika pada 

kurikulum cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Dalam 

penelitian ini yang bertindak sebagai pengumpul data utama adalah peneliti itu 

sendiri, artinya penelitian tidak dapat diwakilkan. Kehadiran peneliti di lapangan 

mutlak diperlukan dan diketahui statusnya oleh sekolah sebagai peneliti. Peneliti 

melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan melaporkan informasi 

yang didapatkan tanpa mengubah atau mempengaruhi objek penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Manyar yang 

beralamat di Jl. Amuntai No. 01 Gresik Kota Baru, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik. Penulis melakukan penelitian di SDMM karena sudah 

menerapkan kurikulum Cambridge. Dan kurikulum Cambridge di SD tersebut 

berdiri sendiri, tidak ada integrasi antara kurikulum Cambridge dan kurikulum 

nasional. 

Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 

2018/2019 di kelas IV ICP (International Class Program) SD Muhammadiyah 

Manyar pada saat mata pelajaran Matematika Cambridge. Penelitian dilakukan di 

kelas IV ICP karena menurut hasil wawancara dengan sumber data, bahwa 

pembelajaran kurikulum Cambridge untuk kelas tinggi lebih fokus dengan materi 

pembelajaran, berbeda dengan kelas rendah yang lebih fokus dengan mengajarkan 

komunikasi bahasa inggris daripada materi pembelajaran. Selain itu, lebih mudah 

melakukan penelitian ketika pembelajaran matematika di kelas tinggi dari pada di 
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kelas rendah. Karena peneliti melakukan penelitian tentang proses pembelajaran 

matematika Cambridge sehingga peneliti mengambil kelas IV ICP sebagai subjek 

penelitian. 

D. Sumber Data 

Sumber data mendeskripsikan mengenai cara peneliti mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian yang meliputi sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber data utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah koordinator kelas ICP (International Class Program) 

dan guru matematika Cambridge sebagai sumber data ketika melakukan kegiatan 

wawancara dan observasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum Cambridge, kendala, dan solusi yang dilakukan oleh 

pihak sekolah. 

Sumber data sekunder, yaitu data dikumpulkan oleh peneliti tidak 

langsung dari sumber data utama, bisa melalui orang lain atau dokumen yang 

digunakan sebagai penunjang data utama dalam penelitian. Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen sebagai sumber data mengenai 

proses pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge kelas IV di SD 

Muhammadiyah Manyar Gresik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, serta analisis dokumen-

dokumen. 
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1. Observasi 

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2015:230-231) yang 

diawali dengan pengamatan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi 

tentang semua yang diamati di lapangan. Pada tahap ini peneliti belum 

membawa masalah yang akan diteliti. Tahap ini dinamakan observasi 

deskriptif. Tahap kedua yaitu observasi terfokus, pada tahap ini peneliti sudah 

mulai mereduksi atau menentukan fokus masalah dari apa yang sudah 

dideskripsikan pada tahap pertama. Observasi terseleksi yaitu tahap observasi 

ketiga, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus menjadi data yang lebih 

rinci. 

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

langsung objek penelitian. Observasi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 dan 

13 Maret 2019 pada kegiatan pembelajaran matematika cambridge di kelas IV 

ICP untuk mengamati proses pembelajaran matematika pada kurikulum 

Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar Gresik, apa saja kendala 

yang dialami, dan bagaimana solusi dari kendala tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang ditujukan kepada 

beberapa pihak yang menjadi sumber data untuk memperoleh sebuah informasi 

mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada koordinator kelas ICP (International Class Program) pada 

tanggal 28 Februari 2019, 11 Maret 2019, dan 13 Maret 2019. Wawancara juga 

dilakukan dengan guru matematika Cambridge pada tanggal 28 Februari 2019 
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dan 11 Maret 2019 untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah 

Manyar, kendala yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. 

3. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas proses 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge kelas IV. Dokumentasi 

dalam penelitian ini meliputi lesson plan pembelajaran matematika cambridge, 

framework pembelajaran matematika cambridge, soal-soal ujian cambridge, 

buku pembelajaran matematika cambridge, foto atau gambar kegiatan 

pembelajaran matematika cambridge. Pada penelitian ini teknik dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. 

F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri karena peneliti kualitatif sebagai human instrument 

untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, 

dan membuat kesimpulan mengenai temuannya.  

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi, pedoman 

wawancara, dan dokumentasi. Alat bantu dalam penelitian ini yaitu alat tulis, 

kamera, dan alat perekam untuk mendukung perolehan data. Penelitian agar lebih 

terarah, penulis terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang 

selanjutnya dibuat acuan untuk lembar observasi dan pedoman wawancara. 

Adapun penjelasan dari setiap instrument sebagai berikut:  
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1. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk 

memperoleh data pada objek penelitian. Lembar observasi disiapkan sebelum 

dilakukan kegiatan observasi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa aspek dalam pengamatan langsung mengenai proses 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge kelas IV. 

Lembar observasi merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mengamati guru selama proses pembelajaran matematika Cambridge di kelas 

IV ICP (Internatinal Class Program). Dalam penelitian ini, lembar observasi 

disusun berdasarkan kisi-kisi proses pembelajaran matematika Cambridge. 

Melalui lembar observasi ini, peneliti menyoroti bagaimana proses 

pembelajaran matematika Cambridge di kelas IV ICP. Lembar observasi 

disusun berdasarkan kisi-kisi instrument sebagai berikut: 

 Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Observasi  

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Proses pembelajaran 

matematika pada kurikulum 

Cambridge kelas IV di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Perencanaan Pembelajaran 

a. Visi misi sekolah sesuai dengan penerapan 

kurikulum Cambridge di SD Muhammadiyah 

Manyar 

b. Pelatihan atau workshop rutin untuk guru 

kelas ICP 

c. Sosialisasi kepada orang tua peserta didik 
mengenai program kelas ICP 

d. Terdapat perencanaan pembelajaran berupa 

silabus dan RPP 

Pelaksanaan Pembelajaran 

e. Guru melakukan apersepsi di awal 

pembelajaran matematika Cambridge 

f. Guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada kegiatan 

pembelajaran matematika Cambridge 

g. Terdapat metode, model, pendekatan, atau 

strategi khusus pada pembelajaran 
matematika Cambridge 

h. Cara guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

i. Guru menggunakan media pembelajaran 

pada pembelajaran matematika Cambridge 
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Lanjutan Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi 

No Aspek yang diamati Indikator 

  j. Guru menjelaskan materi menggunakan 

bahasa inggris 

k. Terdapat perbedaan pada materi matematika 

Cambridge 

l. Dalam pembelajaran matematika Cambridge 

lebih banyak diajarkan teori 

m. Dalam pembelajaran matematika Cambridge 
lebih banyak diajarkan diberikan latihan-

latihan soal. 

n. Terdapat sumber belajar berupa buku pada 

pembelajaran matematika Cambridge 

Evaluasi Pembelajaran 

o. Terdapat evaluasi pembelajaran di akhir 

kegiatan pembelajaran matematika 

Cambridge 

p. Terdapat evaluasi hasil belajar atau ujian 

untuk peserta didik 

q. Terdapat perbedaan sistem ujian pada 

kurikulum Cambridge. 
2. Kendala Proses pembelajaran 

matematika Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Kendala terhadap sekolah 

a. Komunikasi dengan pihak Cambridge 

berjalan dengan lancar  

b. Pengadaan sumber belajar untuk 

pembelajaran matematika Cambridge. 

  Kendala terhadap guru 

c. Kemampuan berbahasa inggris guru baik 

dalam kegiatan  

d. Dalam memberikan soal-soal, menggunakan 

penyelesaian masalah sacara matematis 

e. Guru menjelaskan materi dengan baik pada 
pembelajaran matematika Cambridge. 

f. Guru menyampaikan materi sesuai dengan 

waktu atau tidak terkendala waktu. 

  Kendala terhadap peserta didik 

g. Kemampuan peserta didik dalam memahami 

materi baik 

h. Kondisi peserta didik selama pembelajaran 

mudah dikondisikan. 

  Kendala terhadap sarana prasarana 

i. Kondisi ruang kelas yang nyaman untuk 

kegiatan pembelajaran matematika 

Cambridge. 
j. Media pembelajaran yang digunakan 

memadai untuk kegiatan pembelajaran 

matematika Cambridge. 

(Lembar observasi guru terdapat dalam lampiran) 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan beberapa pertanyaan yang diajukan 

kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pedoman wawancara perlu disusun terlebih dahulu supaya proses wawancara 

lebih terarah, tidak menyimpang dari fokus penelitian, dan rumusan masalah 

dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan koordinator kelas ICP 

(International Class Program) dan guru matematika Cambridge. 

a. Pedoman wawancara koordinator kelas ICP (International Class Program) 

Peneliti melakukan wawancara dengan koordinator kelas ICP 

(International Class Program) pada tanggal 28 Februari 2019, 11 maret 

2019, dan 13 Maret 2019 di SD Muhammadiyah Manyar Gresik yang 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi pembelajaran 

matematika pada kurikulum Cambridge. Adapun kisi-kisi pedoman 

wawancara untuk koordinator kelas ICP (International Class Program) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Koordinator Kelas ICP (International Class Program) 

No. Aspek yang diamati Indikator  

1. Proses pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge kelas IV 

di SD Muhammadiyah Manyar 

Perencanaan Pembelajaran 

a. Visi misi sekolah yang sesuai dengan 

penerapan kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar 

b. Pelatihan atau workshop rutin untuk guru 

kelas ICP 
c. Sosialisasi kepada orang tua peserta didik 

mengenai program kelas ICP 

d. Terdapat perencanaan pembelajaran berupa 

silabus dan RPP 

Pelaksanaan Pembelajaran 

e. Guru melakukan apersepsi di awal 

pembelajaran matematika Cambridge 

f. Apersepsi yang dilakukan oleh guru dalam 

bentuk apa 

g. Konsep kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran 
matematika Cambridge 
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Lanjutan Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Koordinator Kelas ICP 

No Aspek yang diamati Indikator 

  h. Materi yang diajarkan pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

i. Terdapat perbedaan pada materi 

matematika Cambridge 

j. Guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada kegiatan 

pembelajaran matematika Cambridge 
k. Terdapat metode, model, pendekatan, atau 

strategi khusus pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

l. Cara guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

m. Guru menggunakan media pembelajaran 

pada pembelajaran matematika Cambridge 

n. Dalam pembelajaran matematika 

Cambridge lebih banyak diajarkan teori 

atau latihan soal-soal 

o. Terdapat sumber belajar berupa buku pada 
pembelajaran matematika Cambridge 

Evaluasi Pembelajaran 

p. Terdapat evaluasi pembelajaran di akhir 

kegiatan pembelajaran matematika 

Cambridge 

q. Terdapat evaluasi hasil belajar atau ujian 

untuk peserta didik 

r. Terdapat perbedaan sistem ujian pada 

kurikulum Cambridge. 

2.  Kendala pelaksanaan proses 

pembelajaran matematika pada 
kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Kendala terhadap sekolah 

a. Komunikasi dengan pihak Cambridge 
b. Pengadaan sumber belajar untuk 

pembelajaran Cambridge. 

  Kendala terhadap guru 

c. Kemampuan berbahasa inggris guru 

d. Kemampuan menyampaikan materi sesuai 

dengan jam mengajar 

e. Kemampuan menyampaikan materi kepada 

peserta didik karena pemahaman awal 

peserta didik berbeda-beda 

f. Kemampuan guru dalam mengkondisikan 

kelas. 

  Kendala terhadap peserta didik 
g. Kemampuan peserta didik dalam 

memahami materi 

h. Kondisi peserta didik selama pembelajaran. 

  Kendala terhadap sarana prasarana 

g. Kondisi ruang kelas 

h. Media pembelajaran yang digunakan. 

3. Solusi dari kendala pelaksanaan 

proses pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Bagaimana solusi Ibu terhadap kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan kurikulum 

Cambridge 

(Lembar wawancara Koordinator kelas ICP terdapat dalam lampiran) 
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b. Pedoman wawancara guru matematika Cambridge 

Wawancara dilakukan dengan guru matematika Cambridge pada 

tanggal 28 Februari 2019 dan 11 Maret 2019 di SD Muhammadiyah Manyar 

Gresik yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge. Adapun kisi-kisi 

pedoman wawancara untuk guru matematika Cambridge sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Guru Matematika Cambridge  

No Aspek yang diamati Indikator 

 1. Proses pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar  

Perencanaan Pembelajaran 

a. Pelatihan atau workshop rutin untuk guru 

kelas ICP 

b. Sosialisasi kepada orang tua peserta didik 

mengenai program kelas ICP 

c. Terdapat perencanaan pembelajaran berupa 

silabus dan RPP 

Pelaksanaan Pembelajaran 

d. Guru melakukan apersepsi di awal 

pembelajaran matematika Cambridge 

e. Apersepsi yang dilakukan oleh guru dalam 

bentuk apa 

f. Konsep kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

g. Materi yang diajarkan pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

h. Terdapat perbedaan pada materi matematika 
Cambridge 

i. Guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada kegiatan 

pembelajaran matematika Cambridge 

j. Terdapat metode, model, pendekatan, atau 

strategi khusus pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

k. Cara guru menerapkan metode, model, 

pendekatan, atau strategi pada pembelajaran 

matematika Cambridge 

l. Guru menggunakan media pembelajaran pada 

pembelajaran matematika Cambridge 
m. Dalam pembelajaran matematika Cambridge 

lebih banyak diajarkan teori atau latihan soal-

soal 

n. Terdapat sumber belajar berupa buku pada 

pembelajaran matematika Cambridge 

Evaluasi Pembelajaran 

o. Terdapat evaluasi pembelajaran di akhir 

kegiatan pembelajaran matematika 

Cambridge 



28 
 

 
 

Lanjutan tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Guru Matematika Cambridge 

No Aspek yang diamati Indikator 

  p. Terdapat evaluasi hasil belajar atau ujian 

untuk peserta didik 

q. Terdapat perbedaan sistem ujian pada 

kurikulum Cambridge. 

2.  Kendala pelaksanaan proses 

pembelajaran matematika pada 

kurikulum Cambridge di SD 
Muhammadiyah Manyar 

Kendala terhadap sekolah 

a. Komunikasi dengan pihak Cambridge 

b. Pengadaan sumber belajar untuk 
pembelajaran Cambridge. 

  Kendala terhadap guru 

c. Kemampuan berbahasa inggris guru 

d. Kemampuan menyampaikan materi sesuai 

dengan jam mengajar 

e. Kemampuan menyampaikan materi kepada 

peserta didik karena pemahaman awal peserta 

didik berbeda-beda 

f. Kemampuan guru dalam mengkondisikan 

kelas. 

  Kendala terhadap peserta didik 

g. Kemampuan peserta didik dalam memahami 
materi 

h. Kondisi peserta didik selama pembelajaran. 

  Kendala terhadap sarana prasarana 

i. Kondisi ruang kelas 

j. Media pembelajaran yang digunakan. 

3. Solusi dari kendala pelaksanaan 

proses pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge di SD 

Muhammadiyah Manyar 

Bagaimana solusi Ibu terhadap kendala yang 

dihadapi selama proses pembelajaran matematika 

Cambridge 

(Lembar wawancara guru matematika cambridge terdapat dalam lampiran) 

 

G. Prosedur Penelitian 

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

lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan 

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

1. Tahap Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan 

pengurusan ijin penelitian. Pada tahap ini peneliti belum mulai pengumpulan 

data hanya sebatas mencari dan membaca literatur terkait dengan apa yang 
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akan diteliti. Pada penelitian ini yaitu tentang kurikulum Cambridge dan 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge. 

Pada tahap ini peneliti juga memilih lapangan untuk penelitian. 

Selanjutnya membuat instrumen penelitian agar mempermudah peneliti dalam 

melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Peneliti juga perlu melakukan studi kasus atau observasi awal 

pada tanggal 30-31 Oktober 2018 dan 1 November 2018 secara langsung di 

lapangan untuk memperoleh informasi awal tentang pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar. 

2. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun ke 

lapangan seperti menyusun proposal penelitian, mengurus ijin penelitian, dan 

persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan. Persiapan yang dimaksud disini 

adalah menyiapkan berbagai perlengkapan yang digunakan seperti alat tulis, 

alat perekam, dan catatan pertanyaan terkait kurikulum Cambridge dan 

pembelajaran matematika Cambridge. 

3. Tahap Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang 

diperlukan untuk penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data, 

dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu koordinator kelas ICP 

(International Class Program) pada tanggal 28 Februari 2019, 11 Maret 2019, 

dan 13 Maret 2019. Serta wawancara dengan guru matematika Cambridge 

pada tanggal 28 Februari 2019 dan 11 Maret 2019. Selain itu peneliti juga 

melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran matematika Cambridge di 



30 
 

 
 

kelas IV ICP (International Class Program) pada hari rabu, tanggal 6 dan 13 

Maret 2019 serta mendokumentasi kegiatan pembelajaran matematika 

Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar baik berupa foto atau 

video.  

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis data 

yang sudah dikumpulkan dari hasil penelitian. Pada tahap analisis data ini 

menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). 

Dari data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian, selanjutnya data 

tersebut direduksi. Pada saat melakukan penelitian pasti mendapatkan berbagai 

macam data atau informasi dari lapangan kemudian dilakukan reduksi terhadap 

data-data tersebut, dengan cara dilakukan pemilahan data yang dianggap 

penting sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang dianggap tidak 

diperlukan dalam penelitian. Sehingga dari reduksi data tersebut mendapatkan 

data yang pokok dan fokus dengan penelitian.  

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya adalah penyajian data. Pada 

penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Pada saat 

peneliti memasuki lapangan untuk kali pertama dan setelah berlangsung 

beberapa kali di lapangan, data yang ditemukan mengalami perkembangan. 

Oleh karena itu, perlu menguji apa yang ditemukan di lapangan dengan 

didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan. 
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Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara, akan berubah 

ketika pada pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung data tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang disampaikan di 

awal ditemukan bukti-bukti valid dan konsisten yang mendukung data tersebut 

maka kesimpulan yang disampaikan di awal dianggap kesimpulan yang 

kredibel. 

5. Tahap penyusunan laporan penelitian 

Pada tahap akhir prosedur penelitian terdapat 3 langkah yang dilakukan 

antara lain: 

a. Penyusunan laporan dari data yang diolah dan dianalisis oleh peneliti sesuai 

dengan penyusunan laporan. 

b. Melampirkan data penulisan laporan dalam bentuk deskriptif dan disajikan 

dengan baik. 

c. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan menyusun atau mencari tahu kebenaran 

dari sebuah hipotesis dengan cara yang lebih sistematis. Analisis data merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data dari 

kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk menghasilkan sebuah 

kesimpulan. 

Menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan analisis model Miles 

and Huberman (Sugiyono, 2015:246) menyampaikan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
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menerus sampai tuntas, sampai datanya dianggap sudah jenuh. Dalam model 

Miles and Huberman terdapat tiga tahapan yaitu reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion drawing/verifying): 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan dari kegiatan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi jumlahnya cukup banyak, maka perlu dianalisis dan direduksi 

sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini mereduksi adalah 

merangkum, memilih hal-hal pokok dari hasil penelitian di lapangan, dan fokus 

dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dengan demikian, data yang 

sudah direduksi memiliki gambaran yang jelas, fokus dengan masalah yang 

diteliti, dan dapat mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data pada 

tahap selanjutnya. 

Data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di SD Muhammadiyah Manyar Gresik jumlahnya cukup banyak, 

maka perlu dianalisis dan direduksi. Peneliti mereduksi data dengan melakukan 

pengkodingan data untuk mempermudah dalam menganalisis data, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan wawancara dilambangkan dengan Ww 

b. Kegiatan observasi dilambangkan dengan Ob 

c. Kegiatan dokumentasi dilambangkan dengan Dok 

d. Koordinator ICP dilambangkan dengan KI 

e. Guru Matematika Cambridge dilambangkan dengan GMC 

f. Rumusan Masalah 1 dilambangkan dengan RM1 
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g. Rumusan Masalah 2 dilambangkan dengan RM2 

h. Rumusan Masalah 3 dilambangkan dengan RM3. 

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal-hal 

penting mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika pada kurikulum 

Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar Gresik dan membuang 

hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data penelitian ini 

dilakukan setelah data selesai direduksi. Pada penelitian kualitatif penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Menurut Miles and Huberman, 

yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif 

adalah dengan teks naratif (Sugiyono, 2015:249). 

Pada saat peneliti memasuki lapangan untuk kali pertama dan setelah 

berlangsung beberapa kali di lapangan, data yang ditemukan mengalami 

perkembangan. Oleh karena itu, perlu menguji apa yang ditemukan di lapangan 

dengan didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan, dan apakah data 

tersebut berkembang atau tidak selama penelitian berlangsung. Dalam 

penyajian data ini berisi uraian dalam bentuk teks naratif tentang pelaksanaan 

pembelajaran matematika pada kurikulum Cambridge, kendala yang dihadapi, 

serta solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembelajaran matematika 

pada kurikulum Cambridge kelas IV di SD Muhammadiyah Manyar Gresik 

agar lebih mudah untuk dipahami. 
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3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam analisis data 

kualitatif. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara, dan 

berubah ketika pada pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti 

kuat yang mendukung data tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang 

disampaikan di awal ditemukan bukti-bukti valid dan konsisten yang 

mendukung data tersebut maka kesimpulan yang disampaikan di awal 

dianggap kesimpulan yang kredibel. 

I. Pengecekan Keabsahan Data  

Uji keabsahan data digunakan peneliti untuk mengetahui kesesuaian 

keabsahan data dengan rumusan masalah yang ada. Menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pada penelitian kualitatif untuk pengujian 

validitas dan reliabilitas yang diuji adalah datanya. 

Validitas adalah derajat ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan 

data yang terjadi di lapangan. Data yang dianggap valid adalah tidak adanya 

perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang ada di lapangan. 

Sedangkan reliabilitas pada penelitian kualitatif adalah sesuatu yang selalu 

berubah dan tidak bersifat konsisten. Jadi uji keabsahan data pada penelitian 

kualitatif menurut Sugiyono (2015:270-274) dapat dilakukan menggunakan 

triangulasi data: 

Triangulasi pada pengujian kredibilitas data artinya pengecekan dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga pada triangulasi ini terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  
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a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dan 

dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber data. 

Pada pengumpulan data, sumber data yang digunakan adalah koordinator 

ICP (International Class Program) dan guru matematika Cambridge. Data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis dan dideskripsikan, 

pandangan yang sama dan berbeda dari beberapa sumber data tersebut. Data 

yang sudah dianalisis peneliti menghasilkan kesimpulan, selanjutnya 

diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang 

berbeda. Sumber yang sama yaitu koordinator ICP (International Class 

Program) dan guru matematika Cambridge. Pada awal penelitian, data yang 

diperoleh menggunakan teknik wawancara, selanjutnya dilakukan 

pengecekan dengan teknik observasi, dan dokumentasi untuk pengujian 

kredibiltas data. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga mempengaruhi kredibiltas data. Triangulasi waktu 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan penelitian selama satu minggu 

untuk mengecek kembali data yang sudah didapatkan peneliti, baik dari 

kegiatan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Perpanjangan 

pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan 

wawancara kembali dengan sumber data yang sebelumnya sudah ditemui. 
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Dengan dilakukan perpanjangan pengamatan maka hubungan antara peneliti 

dengan narasumber semakin terbuka dan tidak ada jarak. Sehingga informasi 

yang disampaikan oleh narasumber tidak ada yang dirahasiakan lagi. 

Pada tahap awal peneliti di lapangan akan dianggap orang asing 

sehingga informasi yang disampaikan oleh narasumber tidak mendalam. 

Dengan dilakukan perpanjangan pengamatan ini, maka peneliti bisa mengecek 

kembali data yang disampaikan oleh narasumber apakah data tersebut sudah 

benar atau tidak. Apabila saat data yang diperoleh dicek kembali ternyata 

belum benar maka peneliti kembali melakukan pengamatan secara mendalam 

dan lebih luas sehingga mendapatkan data yang pasti kebenarannya. 

Waktu perpanjangan pengamatan dilakukan tergantung dengan 

kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya menggali data 

sampai pada maknanya. Keluasan artinya banyak sedikitnya informasi yang 

didapatkan. Kepastian data artinya data yang valid sesuai dengan apa yang 

terjadi di lapangan.  

Untuk menguji kredibiltas dalam perpanjangan pengamatan data 

penelitian, difokuskan dengan pengujian data yang sudah diperoleh, apakah 

data tersebut setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau 

tidak. Apabila data yang sudah diperoleh saat dicek kembali sudah benar dan 

tidak terdapat perubahan artinya data tersebut dianggap kredibel. Maka waktu 

perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 
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