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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneltian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena 

peneliti ingin mendeskripsikan suatu fenomena sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan menyajikannya dalam bentuk kata-kata. Alasan lain peneliti 

menggunakan jenis penelitian ini adalah karena peneliti ingin melakukan 

penelitian pada kondisi yang alamiah berdasarkan hasil pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan peneliti sebagai 

instrumen kunci. Penelitan kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau 

natural. Karakteristik dari jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data 

yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan 

pada angka. (Moleong, 2011) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini 

dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana aktivitas pendidik dan 

peserta didik, serta hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh sebagai acuan untuk 

mendeskripsikan pembelajaran matematika melalui Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) berbasis pendekatan saintifik didapatkan dari hasil observasi, wawancara, 

dan studi dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang disajikan 

dalam bentuk kata-kata. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif menematkan posisi peneliti sebagai human 

instrument.  Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen 

aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti 

secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mengamati 

dan memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara 

langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber laiannya di sini mutlak 

diperlukan. 

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah kelas IV SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” yang terletak di Jl. Sidomulyo/III No.7 

Kota Malang. Alasan mengapa menggunakan Kelas IV sebagai objek penelitian 

karena penekanan konsep yang dipadukan dalam aktivitas berfikir ilmiah mulai 

dapat diterapkan dengan baik, mengingat usia peserta didik kelas IV mulai ke 

tahap operasional formal. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya 

kemampuan untuk berfikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik 

kesimpulan dari informasi yang tersedia.  

Di samping itu, peserta didik kelas IV  di SD Muhammadiyah 8 “KH 

Mas Mansur” khususnya kelas IV sudah sering menggunakan bahan ajar 

terutama LKS dalam proses pembelajaran.  SD Muhammadiyah 8 “KH Mas 

Mansur” telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/2014 yang 

menjadi ruh pendekatan saintifik pada setiap pembelajarannya. Tentunya 

dampak positif telah dirasakan, mengingat penggunaan LKS tetap berlangsung 
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sampai saat ini. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei 

2016. 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata 

tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Aktivitas Pendidik  

Aktivitas pendidik didik dalam pembelajaran matematika melalui 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang berbasis pendekatan saintifik di kelas IV 

SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 

2) Peserta Didik 

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang berbasis pendekatan saintifik di kelas IV 

SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 

3) Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar peserta didik setelah berlangsungnya pembelajaran 

matematika melalui Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang berbasis pendekatan 

saintifik di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 

Adapun hasil belajar yang dimaksud adalah perolehan skor aspek sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan peserta didik yang diberikan oleh pendidik 

kelas IV setelah berlangsungnya pembelajaran matematika melalui Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) yang berbasis pendekatan saintifik.  
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Data yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini dikaji dari 

sumber data antara lain :  

1) Informan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan 

dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2011). Dalam 

penelitian ini informan yang diambil adalah Waka kurikulum, pendidik, dan 

peserta didik kelas. Waka kurikulum, pendidik (guru kelas IV), dan peserta 

didik dipilih sebagai informan untuk mengetahui penggunaan LKS berbasis 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika di kelas IV SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang.  

2) Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidik dan peserta didik 

melakukan tahapan aktivtas pembelajarannya. Guna mengamati aktivitas 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran matematika melalui 

LKS berbasis pendekatan saintifik di kelas IV, peneliti menggunakan 

instrumen berupa lembar observasi aktivitas pendidik dan peserta didik. RPP 

yang disusun oleh guru digunakan sebagai pedoman di saat proses 

pengamatan berlangsung. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

disesuaikan dengan rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP) yang 

memanfaatkan bahan ajar LKS berbasis pendekatan saintifik. 
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3) Dokumen 

Sumber tertulis adalah buku-buku, jurnal, dokumen penelitian, serta 

sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini yang peneliti gunakan berupa RPP, daftar skor peserta didik, 

dan LKS buatan pendidik. Daftar perolehan skor peserta didik atas soal yang 

diberikan pendidik sebagai sumber data untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik. Sumber data lain yang digunakan berupa arsip dokumentasi 

penulis peroleh dari hasil penelitian di lapangan berupa foto. Foto yang terkait 

dengan penelitian ini adalah foto foto saat wawancara dengan Waka 

Kurikulum, pendidik, dan peserta didik serta foto saat pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran.  

E. Instrumen 

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Seperi yang dikemukakan (Sugiono, 2011), peneliti kualitatif sebagai human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, karena fokus penelitan mulai jelas, 

maka akan dikembangkan instrumen sebagai pelengkap dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk mengetahui pendapat informan 

mengenai aktivitas pendidik, peserta didik dan hasil belajar dalam 

pembelajaran matematika melalui LKS berbasis pendekatan saintifik di kelas 

IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang.   
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2. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi ini dikembangkan sebagai instrumen untuk 

mengamati aktifitas pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran 

matematika melalui Lembar Kegiatan Siswa  (LKS) berbasis pendekatan 

saintifik. Selain itu, peneliti juga menyusun instrumen lembar observasi yang 

khusus mengamati LKS berbasis pendekatan saintifik pada pembelajaran 

matematika di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota 

Malang. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman observasi ini disusun sebagai insrumen batasan peneliti dalam 

kegiatan dokumentasi. Pedoman dokumentasi mengarahkan peneliti 

mendokumentasi aktivitas pendidik, peserta didik, hasil belajar peserta didik, 

RPP, dan LKS yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas 

dari informan (Satori dan komariah, 2010) 

Penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Alat pengumpulan data 
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wawancara disebut dengan pendoman wawancara. Wawancara yang 

dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang terperinci dan 

autentik tentang aktivitas pendidik, peserta didik, dan hasil belajar peserta 

didik. Informan dalam wawancara ini diantaranya Waka Kurikulum, 

pendidik, dan peserta didik. Wawancara digunakan untuk mengetahui 

penggunaan LKS berbasis pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

matematika di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota 

Malang. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik itu bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuisoner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan 

orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-

objek yang lain (Sugiyono, 2011). 

Penggunaan teknik observasi dilakukan dengan mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk mempermudah 

pengamatan dan ingatan, maka peneliti ini menggunakan catatan-catatan 

dan kamera pengamatan. Observasi difokuskan pada aktivitas pendidik dan 

peserta didik saat pembelajaran matematika melalui LKS berbais 

pendekatan saintifik di kelas IV SD Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” 

Kota Malang. Observasi dilakukan ketika kelas IV melangsungkan 

pembelajaran yang memuat pelajaran (muatan) matematika melalui LKS 

berbasis pendekatan saintifik. Observasi aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam pembelajaran yang memuat pelajaran (muatan) matematika melalui 
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LKS berbasis pendekatan saintifik dilaksanakan dua kali dengan materi 

yang berbeda pada pelajaran (muatan) matematika. Untuk mengobservasi 

aktivitas pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung, peneliti juga menghadirkan teman sejawat peneliti untuk ikut 

serta mengobservasi. Harapannya objektifitas penelitian ini dapat terjamin.  

3. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi adalah mencari data menenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini, studi dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti adalah data-data tertulis dalam pembelajaran, 

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasi belajar peserta didik 

berupa daftar skor, dan LKS. Untuk mempermudah proses dokumentasi 

tersebut digunakan alat bantu berupa kamera. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong, analisa data upaya 

yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskann apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

membuat simpulan. 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa 

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
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reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono (2011) juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Alur analisis dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif 

(Miles and Hubermen, 1992) 

 

 

 

1.Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, 

obsevasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti 

mewawancarai Waka Kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Observasi dan 

dokumentasi dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Wawancara, observasi 

dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui penggunaan LKS berbasis 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika di kelas IV SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur” Kota Malang. 
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2.Reduksi data 

Apabila data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sudah 

terkumpul, langkah selanjutnya adalah peneliti mereduksi yaitu 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikannya sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan.  

3.Penyajian data 

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun 

secara sistematis. Peneliti mendeskripsikan aktivitas pendidik, aktivitas peserta 

didik dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran maatematika melalui 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik di kelas IV SD 

Muhammadiyah 8 “KH Mas Mansur”. 

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah data disajikan dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam 

penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat oleh peneliti. Yaitu, 

mendeskripsikan aktivitas pendidik, aktivitas peserta didik dan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran maatematika melalui Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) berbasis pendekatan saintifik di kelas IV SD Muhammadiyah 8 

“KH Mas Mansur”.  

H. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan faktor penting dalam penelitian, sebab 

itulah perlu dilakukan pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Hal ini 
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berguna untuk menentukan tingkat kepercayaan data yang diperoleh. Adanya 

tingkat kepercayaan yang tinggi menjadikan data yang digunakan semakin baik 

karena teruji kebenarannya. Pengujian keabsahan data dalam penelittian 

kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu  untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data itu, ada empat macam teknik triangulasi yaitu dengan menggunakan 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2010). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan dalam pengumpulan 

data dengan cara triangulasi yang terbagi menjadi 2 cara yaitu: 

1.Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yang berbeda-beda (observasi,wawancara, dokumentasi) 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Triangulasi “Teknik” Keabsahan Data 
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Teknik pemeriksaan data yang pertama akan dilakukan dengan 

membandingkan data hasil observasi, wawancara dan dokumen yang diperoleh 

dari sumber yang sama. Pada lokasi penelitian peneliti akan mengamati proses 

pembelajaran matematika dengan menggunakan LKS berbasis pendekatan 

saintifik yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik  kelas IV. Kemudian 

untuk mendapatkan validitas data peneliti juga melakukan wawancara kepada 

pendidik untuk dan peserta didik mengetahui aktivitas keduanya dalam 

penggunaan LKS berbasis pendekatan saintifik pada pembelajaran matematika. 

Selain itu peneliti juga melakukan pengkajian terhadap dokumen berupa RPP 

dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran matematika melalui LKS berbasis 

pendekatan saintifik di kelas IV tersebut. 

2.Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya: informan, kegiatan 

pembelajaran, dan dokumen. 
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Teknik pemeriksaan keabsahan data akan dilakukan pada informasi yang 

diperoleh dari informan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan 

beberapa informan. Wawancara dilakukan dengan informan Waka Kurikulum, 

pendidik, dan beberapa peserta didik. Untuk melihat kebenaran dari informasi 

yang diterima dari guru, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa 

peserta didik dan Waka Kurikulum. 

Guna mengumpulkan bukti wawancara, peneliti mencatat hasil dari 

proses wawancara. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dibandingkan, 

maka akan diketahui tingkat validitas dari data. Ketika data yang diperoleh 

melalui sumber yang berbeda tetapi tetap menggunakan teknik yang sama telah 

mengalami kesamaan, maka data tersebut dapat dinyatakan valid atau 

terpercaya. 

 


