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C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Moleong (2007:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya. Arikunto (2010: 3) berpendapat bahwa penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang tidak memerlukan hipotesis dalam langkah penelitiannya. 

Penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

(Moleong, 2007:11).  

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid tepatnya di 

Madrasah Aliyah Nurul Jadid (MANJ) program Unggulan IPA Putri. Penelitian 

ini ditujukan untuk meneliti budaya belajar siswa kelas XI dalam pembelajaran 

matematika. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 

spada tahun ajaran 2019/2020 semester genap. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah 10 siswa kelas XI Unggulan IPA Putri 

Madrasah Aliyah Nurul Jadid (MANJ) yang diambil secara acak. Sepuluh siswa 

tersebut sekaligus berstatus sebagai santri di pondok pesantren Nurul Jadid. 

Objek penelitian ini adalah budaya belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika.  

4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir.  
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Diagram Alur Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan 

obeservasi di MA Nurul Jadid Probolinggo. Setelah melakukan observasi, 

peneliti menemukan masalah, mengkaji, mendapatkan rencana solusi dengan 

menarik beberapa rumusan masalah, mengkaji teori tentang budaya belajar 

dalam pembelajaran matematika, pembelajaran di pesantren, integrasi budaya 

belajar pondok pesantren terhadap pembelajaran matematika dan mengkaji 

indikator, menyusun instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan 

wawancara serta validasi intsrumen.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Tahap Persiapan 

Tahap 
Pelaksanaan 

Tahap Akhir 

 Observasi 

 Menemukan masalah 

 Menarik rumusan masalah 

 Mengkaji teori 

 Menyusun instrumen 

penelitian 

 Validasi instrumen 

Pengumpulan data: 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Analisis data 

 Penarikan kesimpulan 
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3. Tahap Akhir 

Selanjutnya adalah analisis data yang dianalisis berdasarkan indikator. 

Pada tahap ini, peneliti memaparkan hasil penelitian dan menyimpulkan hasil 

dari data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk laporan. Setelah itu, 

laporan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing guna memperoleh 

perbaikan serta persetujuan. 

5. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah budaya belajar dan 

hubungan budaya belajar dalam pembelajaran matematika siswa. Data 

tentang budaya belajar meliputi aspek sosial, kebiasaan belajar, peraturan 

dan indoktrinasi.  

2. Sumber data 

Sumber data dari peneletian ini adalah siswa dan guru.  

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1) Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian sehingga 

peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamat bersifat non-

partisipasif yang berarti peneliti berada di luar sistem yang diamati. 

Observasi pada penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang budaya 

belajar siswa pada aspek sosial di lingkungan pesantren. Observasi ini 

dilakukan oleh kepala asrama saat pembelajaran matematika. 

2) Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face 

to face) antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai 

(interviewee) tentang masalah yang diteliti (Imam, 2013: 162). Wawancara 

pada penelitian dilakukan pada santri dan guru di sekolah. Teknik 

wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang budaya belajar 
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siswa pada aspek kebiasaan belajar (Kb) di sekolah dan di asrama, 

indoktrinasi (Id) dan hubungan budaya belajar dalam pembelajaran 

matematika siswa (Hb). 

Tabel 1. Butir pertanyaan wawancara 

Indikator 
No. Butir Pertanyaan 

Guru Siswa 

Kebiasaan belajar (Kb) 1,2 2,3,7,8 

Indoktrinasi (Id) 3,4 1,4,6,10 

Hubungan (Hb) 5,6 5,9,11,12 

3) Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya 

monumental (Imam, 2013: 178). Penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi untuk melengkapi data tentang budaya belajar siswa berupa 

foto selama penelitian dan aturan yang diterapkan di lingkungan asrama dan 

sekolah. 

7. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik (Arikunto: 2010: 203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi, pedoman wawancara dan lembar validasi. (Terlampir) 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif 

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2016: 246), analisis data model ini terdiri atas 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Langkah-langkah model interaktif: 
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Gambar 1. Model Interaktif 

Adaptasi dari buku Sugiyono (2016, 264) 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data pada penelitian ini berarti merangkum hasil observasi yang 

diperoleh, yaitu tentang aspek sosial siswa dan menfokuskan hasil wawancara 

sesuai dengan indikator yaitu kebiasaan belajar, indoktrinasi dan hubungan 

budaya belajar dalam pembelajaran matematika siswa. 

2. Penyajian Data 

Setelah data observasi dan wawancara direduksi, maka selanjutnya adalah 

menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan tentang budaya belajar di 

pesantren, budaya belajar matematika di program Unggulan IPA MANJ dan 

keunggulan budaya tersebut dibandingkan sekolah pada umumnya . Pada 

tahap ini jika penarikan kesimpulan masih belum tercapai, maka peneliti 

mengulang kembali pada tahap awal yaitu tahap pengumpulan data. 

Data 

collection 
Data display 

Conclusion: 

drawing/verifying 

Data 

reduction 
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Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas 

dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2016: 

273). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk 

mengecek keabsahan data yaitu dengan cara mewawancarai ketua organisasi 

program Unggulan IPA kemudian menyinkronkan jawaban wawancara 

tersebut dengan jawaban siswa. 


