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C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 

dimaksudkan untuk membuat gambaran secara teratur, berdasarkan 

kenyataan, dan akurat mengenai fakta kondisi pembelajaran matematika 

di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Selain itu diharapkan dapat 

diungkapkan apakah pembelajaran termasuk dalam pembelajaran humanis 

yang dapat ditinjau dari interaksi sosial selama proses pembelajaran. 

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri Kota 1 Mojokerto 

yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No.143 Magersari Kota Mojokerto. 

Proses pelaksanaan dan pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 

2019. 

3. Prosedur Penelitian 

Tahapan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Tahapan Prosedur Penelitian 

 
 

Pada tahap awal yaitu tahap studi literatur, mencari informasi atau 

permasalahan yang sedang terjadi yaitu adanya penurunan nilai UN pada 

tahun 2018 faktor penyebabnya diantaranya adalah kurang adanya 

interaksi sosial saat pembelajaran. Kemudian dilakukan studi lapangan, 

peneliti melakukan observasi ke sekolah untuk melihat kondisi di SMP 

Muhammadiyah 4 Malang saat magang III pada Bulan September 2018 

dan mencatat permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Setelah peneliti 

melakukan observasi lapangan peneliti menemukan beberapa masalah 

yang terjadi yaitu guru cenderung menggunakan metode ekspositori 

sehingga kurang adanya interaksi yang terjadi saat proses pembelajaran. 
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Tahap penelitian yaitu menetapkan fokus masalah dengan 

membatasi bidang kajian yaitu untuk menganalisis pembelajaran 

matematika humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. Peneliti 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk 

menganalisis pembelajaran matematika apakah dalam pembelajaran 

merupakan pembelajaran matematika humanis yang ditinjau dari interaksi 

sosial. Untuk memudahkan peneliti mengelompokkan data menggunakan 

instrumen penelitian yaitu lembar dokumentasi, lembar observasi dan 

lembar wawancara. Lembar observasi dibuat sebagai alat untuk 

mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang telah melalui tahap revisi untuk menyelaraskan instrumen 

dengan penelitian dan telah divalidasi oleh validator. Peneliti 

mengumpulkan data berupa dokumen RPP guru, data observasi saat 

pembelajaran dan data wawancara untuk mengkroscek jika ada hal yang 

tidak selaras antara data dokumen dengan data observasi. Setelah data 

dikumpulkan kemudian data dikelompokkan berdasarkan langkah- 

langkah humanis yang ditinjau dari interaksi sosial, kemudian data 

tersebut dianalisis apakah dalam proses pembelajaran merupakan 

pembelajaran matematika humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. 

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pada data 

dokumen RPP guru, data observasi pembelajaran, data wawancara yang 

diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut dan hasil dari analisis data. 

Ditahap ini peneliti melaporkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

sesuai dengan data yang diperoleh dan kesimpulan dari dianalisis data 

tersebut. Hasil tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehingga hasil akhir penelitian 

mampu menyajikan data yang sesuai dan dapat dipercaya. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, observasi dan 

wawancara. 



13 

 

 

 

a. Dokumen 

Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru mata pelajaran 

matematika kelas 8 di SMP Negeri 1 Mojokerto. Karena penelitian ini 

meneliti suatu pebelajaran yang dapat dikatakan humanis maka dapat 

dilihat apakah RPP memuat sintaks kegiatan pembelajaran humanis. 

Berikut panduan pembelajaran humanis. 

 
Tabel 3.1 Sintaks Pembelajaran Matematika Humanis ditinjau dari 

  Interaksi Sosial  

 
Tahap 

Sintak Model 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek 

Interaksi 

Sosial 

Aspek Humanis 

ditinjau dari 

Interaksi Sosial 

Awal Orientasi Mengawali 

pelajaran dengan 

  berdoa bersama  

Mengecek 

kehadiran siswa 

Mengaitkan 

materi yang akan 

dipelajari dengan 

kehidupan sehari- 

Interaksi 

dua arah 

antara guru 

dengan 

siswa 

 
Mengembangka 

n apresiasi 

terhadap budaya 

 
 

Pembelajaran 

kontekstual 

  hari 
Interaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inti Pembentukan 

dan penugasan 

Siswa dimotivasi 

untuk aktif ikut 

  serta berdiskusi  

Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaan pada 

pertemuan yang 

berlangsung 

Mengorganisasika 

n kelas menjadi 

beberapa 

kelompok diskusi 

guru 

dengan 

siswa 

 

 

 

 

 
Interaksi 

dua arah 

antara guru 

dengan 

 
 

Mengajarkan 

siswa mengenal 

matematika 

sebagai studi 

terhadap pola 

  siswa 
Mengembangka 

Guru memberikan 

materi pengantar 

dan penugasan 

kelompok 

Eksplorasi Siswa membaca 

sumber belajar 

yang diberikan 

guru 

Interaksi 

guru 

dengan 

siswa 

Interaksi 

siswa 

dengan 

media 

n pemahaman 

siswa terhadap 

matematika 
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Tahap 

Sintak Model 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Siswa meninjau 

masalah dengan 

kegiatan 

Aspek 

Interaksi 

Sosial 

Aspek Humanis 

ditinjau dari 

Interaksi Sosial 

  mengamati    

Siswa berdiskusi 

untuk saling 
bertukar informasi 

  dan pemahaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentasi 

kelompok 

Kelompok 

mendiskusikan 

rancangan 

penyelesaian 

masalah untuk 

menyelesaikan 

  masalah  

Kelompok 

mempersiapkan 

hasil penyelesaian 

yang telah 

disusun untuk 

dipresentasikan 

Mempresentasika 

n hasil 

penyelesaian 

masalah 

 
Interaksi 

antar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi 

siswa 

dengan 

siswa dan 

interaksi 

siswa 

dengan 

Memberi 

kesempatan 

siswa berdiskusi 

untuk saling 

membantu 

dalam 

memahami 

masalah dan 

memecahkannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjadikan 
   guru  

Kelompok lain 

menanggapi 

bahasan dari 

  kelompok penyaji  

peserta didik 

penemu bukan 

hanya penerima 

fakta dan 
prosedur 

Pengecekan 
pemahaman 

 

 

 

 

Penutup Refleksi dan 

menyimpulkan 

Siswa di luar dari 
kelompok penyaji 

menjelaskan 

ulang materi yang 

disampaikan 

sesuai 

pemahamannya 

Guru menjelaskan 

kembali materi 

yang belum 

Interaksi 

antar siswa 

 

 

 

 
Interaksi 

guru 

dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengembangka 

  dipahami siswa siswa  

Membuat resume 

tentang point- 

point penting 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

n pemahaman 

siswa terhadap 

matematika 

Evaluasi Siswa 

mengerjakan 

evaluasi dengan 

Interaksi 

antara guru 

Belajar berbagai 

macam cara 

untuk 
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Tahap 

Sintak Model 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Aspek 

Interaksi 

Sosial 

Aspek Humanis 

ditinjau dari 

Interaksi Sosial 

  diberikan 

pengayaan 

dengan 

siswa 

menyelesaikan 

masalah 

 

b. Observasi 

Pada penelitian ini observasi dilakukan kepada guru dan siswa. 

Peneliti berlaku sebagai observer yang mengamati kegiatan guru. 

Peneliti dibantu oleh 4 observer lain yang mengamati kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan peneliti untuk 

memperoleh informasi mengenai proses pembelajaran matematika di 

dalam kelas dan interaksi yang terjadi pada proses belajar mengajar. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi. 

Pedoman observasi disusun berdasarkan kisi-kisi yang berisikan 

aspek yang diamati berdasarkan indikator yang ada. Kisi-kisi 

pedoman observasi merujuk pada tabel 3.1. 

c. Wawancara 

Tujuan dari wawancara yaitu untuk mengkroscek apabila 

terdapat perbedaan dari data dokumen dengan data observasi. Subyek 

wawancara pada penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

matematika. Pedoman wawancara dikembangkan dari pedoman 

observasi. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian data adalah alat yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengelompokkan data yang diperlukan sehingga hasil akhir 

penelitian mampu menyajikan data yang sesuai. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar dokumen, lembar observasi 

dan lembar wawancara. 

a) Lembar dokumen 

Lembar dokumen digunakan untuk panduan peneliti data berupa 

dokumen RPP difokuskan pada langkah-langkah pembelajaran. 

Lembar dokumen telah disusun berdasarkan kisi-kisi aspek yang 
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diamati berdasarkan indikator yang ada. Kisi-kisi pedoman dokumen 

merujuk pada tabel 3.1. Lembar dokumen telah divalidasi terlebih 

dahulu oleh validator sebelum digunakan. 

 
b) Lembar observasi 

Lembar observasi dibuat untuk memudahkan pengelompokan data 

yang akan diperoleh dari pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran 

matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Mojokerto. Observasi digunakan 

untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang telah menggunakan 

pendekatan matematika humanis yang ditinjau dari interaksi sosial saat 

pembelajaran berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan kisi- 

kisi yang berisikan aspek yang diamati berdasarkan indikator yang ada. 

Kisi-kisi pedoman observasi merujuk pada tabel 3.1. Sebelum lembar 

observasi digunakan, lembar observasi telah divalidasi terlebih dahulu 

oleh validator yaitu satu dosen ahli. 

 
c) Lembar wawancara 

Lembar wawancara digunakan untuk mengkroscek apabila 

terdapat perbedaan dari data dokumen dengan data observasi.. Sebelum 

wawancara dilakukan peneliti menyiapkan lembar wawancara terlebih 

dahulu. Lembar wawancara yang disusun meliputi hal pada dokumen 

yang tidak selaras dengan data observasi. Dari wawancara ini, peneliti 

menggali informasi mengapa terdapat ketidak selarasan antara 

dokumen dengan observasi dan adakah kegiatan lain yang mirip dengan 

tahapan yang tidak dilakukan. Lembar wawancara divalidasi terlebih 

dahulu oleh validator sebelum digunakan untuk penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan 

data berlangsung. Saat pengumpulan data, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diberikan 

oleh telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka pengumpulan data 

sampai tahap tertentu hingga data yang diperoleh jenuh. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data pada penelitian ini yaitu proses pemilihan dan 

pemusatan perhatian. Data dokumen yang direduksi pada RPP guru 

mata pelajaran matematika yaitu difokuskan pada langkah-langkah 

pembelajaran. Data dokumen kemudian disinkronkan dengan data 

observasi. Data observasi pembelajaran pada penelitian ini dipusatkan 

pada pengamatan guru dan siswa oleh observer di lapangan pada saat 

pembelajaran dilaksanakan. Pengambilan data wawancara jika 

terdapat ketidaksesuaian antara data dokumen dengan data observasi. 

Data wawancara penelitian dipusatkan pada pertanyaan-pertanyaan 

untuk guru. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi kemudian data disajikan dalam tabel hasil 

rekapitulasi data. Data disajikan sesuai indikator humanis yang 

ditinjau dari interaksi sosial. Data tersebut berupa data dokumen, data 

observasi dan data wawancara yang disajikan dalam tabel dan teks 

naratif berupa bukti-bukti keterlaksaan kegiatan pembelajaran. Data 

tersebut diskor berdasarkan kesesuaian data yang diperoleh dengan 

indikator humanis. Hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian 

terhadap indikator pembelajaran humanis yang ditinjau dari interaksi 

sosial. 

3. Penarikan kesimpulan 

Kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan. Setelah data disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif 

selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan mengambil pokok dari rangkaian hasil penelitian 

mengenai proses pembelajaran. Proses analisis data dalam penarikan 

kesimpulan difokuskan pada data yang mengarah untuk menjawab 
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rumusan masalah tentang pembelajaran matematika humanis yang 

ditinjau dari interaksi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


