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C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sering dikenal sebagai kegiatan ilmiah dimana kegiatan 

tersebut dilaksanakan dengan mengikuti suatu proses tertentu. Proses dilakukan 

secara bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis 

data yang akhirnya akan diperoleh suatu pemahaman atas topik, gejala, kasus, atau 

isu tertentu. Setiap proses perlu dilalui secara bertahap sebelum melangkah pada 

proses tahap berikutnya. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara yang paling 

tepat untuk mengerti bagaimana manusia memahami, mengenal, dan menafsirkan 

dunianya. Manusia dapat mengenal dan mengerti sesuatu hanya dengan melalui 

kontak langsung dan pikiran terbuka serta melewati proses induktif dan interaksi 

simbolik. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana struktur sosial dibangun 

dengan interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, metode kualitatif 

mempunyai tujuan untuk menangkap arti, dimana memahami budaya merupakan 

unsur yang penting yang harus diketahui (Raco, 2010). 

Observasi, wawancara, dan pengalaman langsung digunakan dalam 

penelitian kualitatif karena adanya hubungan yang logis antara pemahaman arti, 

wawancara, observasi, teori fenomenologi dan proses induktif (Raco, 2010). Tujuan 

dari penelitian kualitatif merupakan untuk menemukan kategori-kategori serta 

hubungan yang relevan antarkategori, bukan menguji hubungan antarvariabelnya. 

Penelitian kualitatif perlu menjelaskan terjadinya suatu fenomena atas dasar 

kerangka terotik yang tersusun selama penelitian berlangsung. Sehingga pada saat 

penelitian tidak perlu terhambat oleh kaharusan mengikuti teori yang terdapat 

dalam literatur yang sudah dibangun sebelumnya, karena bisa saja teori tidak 

bersesuaian dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan (Nugrahani, 2014).  

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah tidak ada hipotesis yang spesifik 

pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap 
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penelitian, setelah diuji atau dianalisis dengan data yang diperoleh selama 

penelitian tersebut. Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, penelitian 

berdasarkan perspektif interaksi yang bersifat induktif, dimana berangkat dari 

kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata/ucapan maupun 

perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian untuk kemudian 

dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang 

bersifat umum (Mulyana, 2010).  

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Islam Batu yang terletak di Jalan 

Mustari No. 07 Batu, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, Prov. Jawa Timur. Penelitian 

ini dilakukan pada tanggal 05 s/d 11 Desember 2018. Adapun untuk melaksanakan 

penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya: 1) melakukan permohonan 

ijin penelitian kepada kepala sekolah; 2) melakukan observasi bertujuan untuk 

mencari gambaran umum dan khusus tentang obyek yang akan diteliti; 3) 

mengumpulkan data dokumentasi dan wawancara yang diperlukan, dan 4) 

melakukan analisis data. 

3. Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan teknik 

purposive sampling yang merupakan salah satu teknik sampling dengan 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dan pertimbangan 

tertentu sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian (Etikan, Musa, & 

Alkassim, 2016). Alasan menggunakan teknik ini bahwa tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu 

pemilihan teknik purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan atau 

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel atau subyek yang digunakan. 

Pertimbangan tersebut berdasarkan hasil nilai matematika Ujian Tengah Semester 

siswa kelas XI IPS SMA Islam Batu. Sampel dalam penelitian ini adalah perwakilan 

Kepala Sekolah SMA Islam Batu, Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Islam 

Batu, dan siswa jurusan IPS kelas XI SMA Islam Batu dengan jumlah tujuh sampel 



 

14 
 

siswa yang terdiri dari tiga siswa perempuan dan empat siswa laki-laki berdasarkan 

nilai prestasi tinggi, sedang, dan rendah dengan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 1 Pengelompokan Prestasi Siswa berdasarkan Nilai 

No Kategori Ukuran 

1 Rendah 0 ≤ 𝑥 ≤ 55 

2 Sedang 55 < 𝑥 < 75 

3 Tinggi 75 ≤ 𝑥 ≤ 100 

 

4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diartikan sebagai serangkaian proses kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang peneliti secara teratur dan sistematis guna mencapai tujuan-

tujuan penelitian. Secara umum, penelitian kualitatif dirangkum dalam tiga tahap 

(Raco, 2010), yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Tahap persiapan diperlukan untuk menyusun hal-hal yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian, mulai dari memilih masalah, memilih 

pendekatan yang akan dilakukan (peneliti menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif), menentukan dan menyusun instrumen (instrumen penelitian 

berupa pedoman wawancara untuk siswa, guru, dan kepala sekolah), 

membuat surat izin penelitan untuk sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian, konsultasi yang dilakukan peneliti bersama guru guna 

menentukan subjek penelitian, menjelaskan prosedur penelitaian yang akan 

dilakukan, dan menentukan waktu penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan penelitian antara lain: 

1) Melakukan observasi partisipatif terhadap pembelajan matematika 

di kelas XI IPS SMA Islam Batu sebanyak empat kali pertemuan. 

2) Memilih sembilan siswa dengan tingkatan prestasi tinggi, sedang, 

rendah masing-masing tiga siswa berdasarkan nilai Ujian Tengah 

Semester mata pelajaran matematika. 
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3) Melakukan wawancara bersama sembilan siswa yang telah dipilih. 

4) Melakukan wawancara bersama guru mata pelajaran matematika 

5) Melakukan wawancara bersama perwakilan kepala sekolah 

c. Tahap analisis data 

Tahap analisis data dalam penelitian adalah analisis hasil 

observasi dan wawancara bersama siswa, guru, dan perwakilan kepala 

sekolah. Hasil dari wawancara dan observasi akan dilakukan analisis 

berdasarkan indikator guna untuk mendapatkan informasi mengenai 

problematika pembelajaran matematika di kelas XI IPS SMA Islam 

Batu dan mencari alternatif solusinya sehingga dapat membuat 

kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Setelah analisis 

selesai dilakukan, maka selanjutnya peneliti membuat laporan akhir. 

Perlu dilakukan pengecekan keabsahan data untuk dikenali validitasnya dan 

menghindari kekeliruan data yang telah terkumpul. Pengecekan data untuk 

memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap 

kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau 

berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi 

akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga 

tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan 

(Bachri, 2010). 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Hasanah, 2016). Kegiatan tersebut bisa berkenaan 

dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang 

memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang rapat, dsb. 

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Observasi 

partisipatif maksudnya pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang 
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berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. 

Observasi nonpartisipatif maksudnya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, 

pengamat hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan 

(Sukmadinata, 2011). Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terkait problematika pembelajaran 

Matematika siswa kelas XI IPS SMA Islam Batu. 

a) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2013). Dokumentasi ini 

digunakan untuk mengetahui daftar nama dan nilai siswa kelas XI IPS SMA 

Islam Batu serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran matematika 

di kelas XI IPS SMA Islam Batu.  

b) Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajkan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010). Wawancara atau 

interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual. Teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi 

terstruktur. Sebelum melaksanakan wawancara ditetapkan instrumen 

wawancara yang disebut pedoman wawancara. Pedoman ini berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh 

responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup, fakta, data, 

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan 

dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian 

(Soegijono, 2013). Pedoman wawancara dalam penelitian ini diadobsi dari 

(Santi, 2016).  
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama 

mengadakan penelitian sehingga akan diketahui kebenaran atas suatu 

permasalahan. Data yang terkumpul akan mempunyai arti jika dianalisis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka digunakan teknik analisa deskriptif 

kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan dan 

mempresentasikan data secara sistematis, ringkas, dan sederhana mengenai 

pengelolaan kelas dalam rangka mengefektifkan pembelajaran siswa khususnya 

pembelajaran matematika. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara 

menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran 

nyata terhadap responden. Proses analisis data yang dilakukan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data; 2) penyajian data, dan 3) menarik 

kesimpulan. 

 


