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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2011). Menurut 

Denzim dan Licoln (dalam Moleong, 2007), kata kualitatif menyiratkan penekanan 

pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi 

kuantitas, jumlah, atau frekuensinya.  

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang 

terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah 

metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan 

faktor- faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian 

menganalisa faktor- faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2014).  

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian berlangsung. Melaui metode ini, peneliti berusaha 
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mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Juliansyah Noor, 2012).  

 

3.3 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai observer atau pengamat 

pada saat strategi fun teaching berlangsung (dokumentasi), dan melakukan 

pengamatan (observasi) secara langsung, melakukan wawancara kepada pihak 

sekolah (guru-guru). 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang akan diamati 

dalam rangka  sebagai sasaran. Subjek  dalam penelitian ini adalah guru dan 

semua siswa kelas II SD Negeri Pekoren 1 Kecamatan Rembang Kabupaten 

Pasuruan, selama kegiatan pembelajaran matematika. 

 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sampel penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pekoren 1 Kecamatan Rembang 

Kabupaten  Pasuruan. Waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 14 - 16 Maret 

2016. Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran Matematika yang terjadwal 

sesuai dengan program sekolah. Penelitian ini menggunakan strategi fun teaching. 
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3.6 Sumber Data 

Di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana untuk 

memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.  

3.6.2 Guru 

Guru sebagai motivator serta yang mengunakan strategi fun teaching 

dalam proses pembelajaran matematika di kelas. 

3.6.3 Siswa  

Siswa sebagai subjek penelitian pada saat pembelajaran matematika di 

kelas. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.7.1 Wawancara 

Noor Juliansyah (2012) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara 

langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar 

pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam (Sugiyono, 2011). 
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Peneliti mengajukan pertanyaan dengan guru kelas II guna 

mendapatkan informasi tentang strategi fun teaching dalam pelajaran 

matematika di kelas tersebut. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai 

sumber data utama dalam penelitian ini. 

3.7.2  Observasi  

Menurut Ghony dan Fauzan (dalam Ida Bagoes Mantra, 2008) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan sebuah teknik  pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi merupakan cara yang sangat baik 

untuk mengawasi perilaku subjek penelitian, seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. 

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat 

penelitian. Peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas serta aktivitas 

guru dalam mengelolah pembelajaran dengan menggunakan strategi fun 

teaching yang berlangsung di SDN Pekoren 1 Kecamatan Rembang Pasuruan. 

3.7.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain.  
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Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh gambar dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama proses 

penelitian berlangsung. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengambil data dari sumber data, yang bersangkutan ialah : 

a. Strategi fun teaching di kelas, mendokumentasikan kegiatan proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi fun teaching yang sedang 

berlangsung. 

b. Perangkat pembelajaran, mengambil dokumen perangkat pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, seperti 

rpp, media pembelajaran, dan lain sebagainya. 

3.7.4 Catatan Lapangan 

Menurut Bigdan dan Biklen (Moleong, 2004), catatan lapangan 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang 

dialami, dan apa-apa yang dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan 

sebagai pelengkap data penelitian sehingga semua data yang diperlukan dapat 

dikumpulkan pada penelitian ini, dan menguatkan informasi yang telah 

diperoleh peneliti melalui observasi, dokumentasi, maupun wawancara yang 

telah dilakukan. 

Catatan lapangan digunakan peneliti untuk menulis dan merangkum 

proses strategi fun teaching berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data 

yang terinci tentang segala sesuatu yang dirasa perlu berkaitan dengan fokus 

penelitian.  
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3.8 Prosedur Penelitian 

Moleong (2007) mengemukakan bahwa ’’Pelaksanaan penelitian ada empat 

tahap yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan 

tahap penulisan laporan".  

3.8.1 Tahap pra-lapangan  

Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian serta persoalan etika penelitian.  

Di tahap pra-lapangan ini peneliti sudah menyusun rancangan 

penelitian, memilih SDN Pekoren 1 sebagai tempat penelitian dan sudah 

mengurus izin, menilai tempat penelitian, menyiapkan perlengkapan untuk 

keperluan penelitian di SDN Pekoren 1 serta mematuhi prosedur yang telah 

ada di SDN Pekoren 1. 

3.8.2 Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan, berperanserta sambil mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan strategi fun teaching sebagai upaya pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa SDN Pekoren 1 Kecamatan Rembang Pasuruan.  

Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Untuk strategi fun teaching datanya berupa data hasil 

wawancara, sedangkan untuk penggunaan strategi datanya berupa data hasil 

observasi serta dokumentasi di kelas. 
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3.8.3 Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melaui 

observasi, dokumen, catatan lapangan maupun wawancara mendalam dengan 

pihak sekolah, dan guru. Kemudian dilakukan penafsiran data tentang strategi 

fun teaching pada materi perkalian kelas II SDN Pekoren 1. 

Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara 

mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data 

benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data 

yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang 

sedang diteliti. 

3.8.4 Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil 

penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian 

makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan 

skripsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil bimbingan tersebut dengan 

penulis skripsi yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan 

kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (dalam Moleong, 2007) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 
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mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipresentasikan  kepada orang lain. 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari 

analisis data adalah mengumpulkan data yang ada di SDN Pekoren 1, menyusun 

secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang 

lain. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan guru 

kelas II SDN Pekoren 1. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai 

dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali 

rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan 

kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, 

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan 

reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu 

mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan 

konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga 

didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. 

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian 

dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis 

Domain menurut Sugiyono (2009), adalah memperoleh gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain 

ini dengan cara melakukan pertanyaan. Sementara itu, domain sangat penting bagi 

peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis 

taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih 

terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya. 


