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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian membahas mengenai sub bab dalam pelaksanaan 

penelitian. Sub bab yang akan diuraikan dalam metedologi penelitian meliputi: (a) 

pendekatan dan jenis penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) tempat dan waktu 

penelitian, (d) sumber data, (e) instrumen penelitian, (f) prosedur penelitian, (g) 

analisis data dan terakhir (h) pengecekan keabsahan data. Berikut uraian penjelasan 

mengenai isi dari masing-masing bahasan antara lain. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

deskripsif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang 

mendalam, yang mengandung sebuah makna. Makna yang dimaksud adalah data 

yang sebenarnya dan data yang pasti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2017:15) bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode dengan berlandas 

filsafat postpositivisme, yang digunakan dalam meneliti kondisi objek alamiah dan 

hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan 

deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan dan masalah-

masalah yang muncul di lapangan serta menganalisa fenomena yang ada, mengenai 

literasi matematika melalui kegiatan pembiasaan matematika di kelas 3 SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat penting juga diperlukan dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai observer sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti bertindak
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sebagai pengamat juga partisipan yang mencari suatu informasi secara lengkap dan 

diperoleh dari berbagai sumber yang ada di sekolah. Dalam pengaplikasiannya, 

status kehadiran peneliti diketahui oleh seluruh pihak informan yang ada di SD 

Muhammadiyah 9 Malang.   

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 9 Malang, yang 

bertempat di Jln. Raden Tumenggung Suryo (d/h. Bengawan Solo) No. 5 Malang. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019.  

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, diperoleh dari 2 sumber yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh langsung oleh informan yang dianggap paling penting dan berkaitan 

dengan penelitian. Teknik penjaringan dalam pengumpulan data primer dengan 

melalui studi observasi dan wawancara. Observasi (observation) dilakukan dengan 

pengamatan langsung terhadap kegiatan pembiasaan matematika. Wawancara 

(interview) dilakukan dengan pihak informan yaitu kepala sekolah, koordinator 

kurikulum, guru kelas 3 Salamah dan perwakilan siswa kelas 3 Salamah.  

Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder yang diperoleh secara 

tidak langsung (melalui perantara), merupakan catatan lapang yang digunakan 

sebagai pelengkap dari sumber data primer. Teknik penjaringan dalam 

pengumpulan data sekunder ini, didapatkan melalui studi dokumentasi yang 

meliputi: dokumetasi bahan ajar sebagai rancangan yang digunakan dalam kegiatan 

pembiasaan matematika, dokumentasi implementasi dalam kegiatan pembiasaan 
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matematika, dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan hambatan dan solusi dari 

adanya kegiatan pembiasaan matematika pada siswa kelas 3 Salamah di SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dari penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Instrumen 

penelitian dapat disebut sebagai alat pengumpulan data, yang memudahkan peneliti 

dalam mengolah data sesuai dengan hasil penelitian. Indikator literasi matematika 

diperlukan sebagai landasan untuk membantu pengumpulan data dalam kegiatan 

pembiasaan matematika.  

Tabel 3.1 Indikator komponen literasi matematika melalui kegiatan pembiasaan matematika 

No. Indikator Deskriptor 

1. Komunikasi 

 

1.1 Intruksi komunikasi dalam bentuk lisan sebagai 

petunjuk menyelesaikan pembelajaran 

1.2 Intruksi komunikasi secara tertulis sebagai petunjuk 

pembelajaran (soal) 

2. Matematisasi 1.1 Mengidentifikasi soal matematika  

1.2 Menafsirkan soal matematika dari konteks dunia nyata 

ke kalimat matematika 

3. Representasi 3.1  Menerjemahkan kalimat matematika dengan 

menggunakan suatu objek pada situasi matematika 

3.2  Menyajikan situasi matematika dalam bentuk grafik/ 

tabel/gambar/rumus/benda konkret 

4. Penalaran dan pemberian 

alasan 

1.1 Adanya proses berpikir dalam mengidentifikasi soal 

matematika 

1.2 Adanya kemampuan menalar dalam menyelesaikan soal 

matematika 

5. Strategi dalam 

memecahkan masalah 

1.1 Menggunakan berbagai strategi dalam menyelesaikan 

masalah (soal matematika) 

1.2 Adanya kemampuan memilih strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah (soal matematika) 

6. Penggunaan operasi dan 

bahasa simbol, bahasa 

formal serta bahasa 

teknis 

6.1  Melibatkan penggunaan operasi dan bahasa simbol, 

bahasa formal dan bahasa teknis dalam proses 

memahami soal matematika 

6.2  Memaknai penggunaan simbolik dalam konteks 

matematika 

7. Penggunaan alat 

matematika 

7.1  Adanya bahan ajar yang digunakan sebagai panduan 

dalam mengajar 

7.2  Adanya media yang digunakan sebagai bantuan dalam 

menyelesaikan soal matematika 

(Sumber: Yunus Abidin, 2017:108) 
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Pedoman instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi, pedoman 

wawancara, serta dokumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Lembar Observasi 

Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat kisi-kisi lembar observasi 

yang akan digunakan dalam penelitian yang disusun dengan berdasar rumusan 

masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar mempermudah ketika pengamatan. 

Pengertian observasi dalam penelitian kualitatif ialah kegiatan mengamati suatu 

kejadian atau peristiwa yang dilakukan dengan pancaindra atau dengan 

menggunakan alat elektronik (Suwendra, 2018:65). Adanya lembar observasi dapat 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data melalui proses pada kondisi 

kegiatan pembiasaan matematika.  

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, dalam kegiatan 

observasi peneliti terlibat langsung pada kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang diperlukan sebagai sumber data (informan) dalam penelitian 

kegiatan observasi (Sugiyono, 2017:310). Kegiatan observasi dilakukan untuk 

memperoleh segala data yang berkaitan dengan implementasi kegiatan pembiasaan 

matematika dalam literasi matematika pada siswa kelas 3 Salamah SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara diperlukan sebelum melakukan kegiatan wawancara, 

yang diperlukan sebagai pedoman agar arah pembicaraan terarah dan tidak 

melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman wawancara berisi sejumlah 

pertayaan untuk diajukan kepada informan yaitu orang yang memberikan data atau 

informasi berdasarkan dengan apa yang akan diteliti. Menurut Ulfatin (2015:189) 
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wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai informasi yang khusus, 

tidak hanya sesuatu yang dikatakan melainkan juga apa yang difikirkan hingga apa 

yang dirasakan.  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tak berstruktur (unstructured interview). Pedoman wawancara tidak digunakan 

secara sistematis, namun kegiatan wawancara dilakukan secara bebas ketika 

pengumpulan data (Sugiyono, 2017:320). Pelaksanaannya, kegiatan wawancara 

dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dibuat dengan diajukan secara lisan kepada informan untuk 

mendapatkan suatu informasi, semakin besar bantuan dari informan maka semakin 

banyak pula informasi yang diperoleh. Informan dalam wawancara dilakukan 

dengan kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru kelas 3 Salamah dan 

perwakilan siswa kelas 3 Salamah.  

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif, selain menggunakan teknik 

observasi dan wawancara, digunakan juga teknik dokumentasi sebagai pelengkap 

dari kedua teknik sebelumnya yaitu teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi 

merupakan catatan pada peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, 

gambar atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017:329). Dokumentasi 

juga digunakan sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data. Perolehan data 

dokumentasi ini berupa dokumen serta catatan penting yang berkaitan dengan 

kegiatan pembiasaan matematika kelas 3 Salamah di SD Muhammadiyah 9 Malang.  

 

F. Prosedur Penelitian 



32 

 

 

 

Prosedur penelitian digunakan sebagai langkah dalam melaksanakan 

penelitian. Ada 4 tahapan dalam melakukan prosedur penelitian, meliputi: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mencari 

topik penelitian yang akan digunakan, melakukan bimbingan dengan mengajukan 

judul penelitian mengenai literasi matematika melalui kegiatan pembiasaan 

matematika kepada dosen pembimbing, membuat surat perizinan untuk melakukan 

observasi awal, meminta izin dengan memberikan surat izin kepada pihak sekolah, 

melakukan observasi awal di SD Muhammadiyah 9 Malang, dilanjutkan dengan 

menyusun proposal yang meliputi pendahuluan, kajian pustaka dan metode 

penelitian dengan didasari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan 

sesuai dengan topik permasalahan yang sama. 

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, aktivitas yang dilakukan peneliti adalah 

mempersiapkan dan mengumpulkan segala data mengenai kegiatan pembiasaan 

matematika yang diperlukan ketika penelitian dengan dilakukan seperti 

mempersiapkan instrumen penelitian baik lembar observasi maupun pedoman 

wawancara, membuat surat perizinan untuk melakukan penelitian kegiatan 

pembiasaan matematika, serta mengajukan surat perizinan penelitian di SD 

Muhammadiyah 9 Malang.  

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan berdasarkan dengan rumusan masalah 

yang telah disusun. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan 

wawancara kepada koordinator kurikulum, guru kelas 3 Salamah dan siswa kelas 3 
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Salamah sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

Selanjutnya melakukan observasi di kelas 3 Salamah ketika proses implementasi 

kegiatan pembiasaan matematika berlangsung, baik sarana prasarana, strategi 

hingga metode yang digunakan. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi yang 

berkaitan dengan pembiasaan matematika dengan mengumpulkan data baik berupa 

tulisan atau gambar.  

4. Tahap Hasil Temuan Penelitian 

Hasil temuan penelitian merupakan tahap akhir dalam penelitian, yaitu 

tahap menganalisis kembali data yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis 

berupa hasil wawancara dengan informan yaitu kepala sekolah, koordinator 

kurikulum, guru kelas 3 Salamah serta siswa kelas 3 Salamah. Hasil observasi 

mengenai analisis dari implementasi kegiatan pembiasaan matematika, hambatan 

dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan matematika, serta analisis mengenai 

kemampuan berhitung siswa dalam kegiatan pembiasaan matematika. Hasil analisis 

diuraikan secara deskriptif, setelah hasil data akurat maka dapat menarik 

kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Ulfatin (2015:241) 

merupakan proses sistematis dalam mencari serta mengatur transkip wawancara, 

catatan lapang dan materi lain dalam menemukan sesuatu yang penting untuk 

dilaporkan kepada orang lain sebagai temuan penelitian. Analisis data kualitatif ini 

menggunakan model penelitian Miles and Huberman. Analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman (1992:20) adalah suatu upaya yang berkelanjutan, 

yang teradi berulang secara terus-menerus. Masalah pada reduksi data, penyajian 
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data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) akan menjadi suatu gambaran dalam 

keberhasilan secara berurutan dan interaktif. Langkah-langkah komponen analisis 

data ditunjukkan dengan gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen analisis data (Miles dan Huberman, 1992:20) 

 

Dalam pengertian ini, Sugiyono (2017:337) menjelaskan analisis data pada 

penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung yaitu setelah 

selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Adapun uraian dari komponen 

dalam analisis data, sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari penelitian, perlu dicatat dengan rinci dan teliti. Hal 

ini, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu 

merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang dianggap 

penting untuk mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak dibutuhkan, 

dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas (Sugiyono, 2017:338). Tahap reduksi data pada penelitian dimulai dengan 

mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan kegiatan pembiasaan 

matematika, seperti data rancangan dan pelaksanaan kegiatan pembiasaan 

 

Pengumpulan 

Data  Penyajian 

Data  

Reduksi 

Data  Kesimpulan-kesimpulan:  

Penarikan/Verifikasi 
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matematika, hambatan dalam pelaksanaan, solusi dalam menghadapi hambatan, 

serta data yang berkaitan dengan kemampuan berhitung siswa dalam kegiatan 

pembiasaan matematika.  

2. Penyajian Data 

Langkah yang dilakukan setelah data direduksi adalah menyajikan data. 

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 

bersifat naratif, dapat menggunakan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Pendapat ini sejalan dengan Sugiyono (2017:341). Data yang telah 

didisplay dapat mempermudah dalam memahami dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasar hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.  

3. Penarikan kesimpulan / Verifikasi 

Langkah ketiga pada analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Penarikan kesimpulan awal yang dijabarkan bersifat sementara, artinya 

masih dapat berubah ketika ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2017:345). Penarikan kesimpulan terkait 

hasil penelitian kegiatan pembiasaan matematika kelas 3 Salamah SD 

Muhammadiyah 9 Malang ini masih bersifat sementara dan dapat berkembang 

setelah melakukan penelitian di lapangan.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Penetapan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan (pemeriksaan) 

data yang telah diperoleh. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan setelah menganalisis data yang diperoleh, dengan tujuan temuan-temuan 

dalam penelitian dapat dipercaya (valid). Menurut Ulfatin (2015:277) untuk 

mendapatkan suatu data yang valid dan reliabel dalam penelitian kualitatif dapat 
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dilakukan dengan cara melihat atau menguji data (bukan menguji instrumennya). 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara trianggulasi 

(triangulation). Trianggulasi menurut Moleong (2014:330) merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dalam pemanfaatannya menggunakan sesuatu 

yang lain. Trianggulasi pada pengujian kredibilitas ini menggunakan trianggulasi 

sumber dan trianggulasi teknik dengan uraian sebagai berikut. 

1. Trianggulasi Sumber 

Pengertian trianggulasi sumber menurut Sugiyono (2017:373) adalah proses 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek suatu data dengan 

diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber 

dideskripsikan dan diketegorikan perolehan data yang sama maupun data yang 

berbeda dalam kegiatan pembiasaan matematika. Peneliti menguji keabsahan data 

dengan pengujian data yang diperoleh dari pihak informan, yaitu kepala sekolah, 

koordintor kurikulum, guru kelas 3 Salamah serta siwa kelas 3 Salamah. Data yang 

diperoleh dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan selanjutnya untuk 

disepakati keabsahan datanya.  

2. Trianggulasi Teknik 

Trianggulasi teknik yaitu membandingkan dan mengecek kembali informasi 

atau data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data 

yang berbeda (Ulfatin, 2015:279). Data diperoleh dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat 

terkait kegiatan pembiasaan matematika. 

 

 


