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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis  Penelitian 

 

      Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan mengungkap 

terjadinya subjek penelitian dengan melihat langsung subjek yang akan diteliti 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ada pada kondisi lapang.  

Data Penelitian ini, menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Data yang dikumpulkan dideskripsikan dengan kata-kata untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

secara mendalam tentang penerapan budaya literasi numerasi pada pembelajaran 

tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

      Peran peneliti sebagai Human Istrumen atau sebagai pengumpul data di 

SD Muhammadiyah 1 Malang. Kehadiran peneliti sangat diperlukan pada 

penelitian kualitatif dikarenakan dalam pengumpulan data dilakukan sendiri 

oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terhadap penerapan budaya literasi numerasi pada pembelajaran 

tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang, untuk memproleh data yang 
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sesuai dengan rumusan masalah dan mengolah data informasi yang sesuai 

dengan penelitian ini. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

      Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Malang dengan alamat Jalan Kawi No. 7 Kauman Klojen Kota Malang. Pemilihan 

tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa di SD Muhammadiyah 1 

Malang telah melaksanakan adanya penerapan literasi numerasi pada bulan Juli 

2017. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018-2019 

tepatnya pada bulan Maret-April 2019. 

D. Sumber Data 

 

       Pemrolehan data yang relevan membutuhkan sumber data yang terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

      Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala 

sekolah, guru kelas, dan peserta didik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 

Malang. Adanya observasi dan wawancara untuk mencari informasi yang 

berkaitan dengan penerapan budaya literasi numerasi pada pembelajaran 

tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Sumber Data Sekunder 

       Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
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diperoleh melalui dokumentasi, jurnal yang relevan, dan literatur lainnya 

yang mendukung objek yang diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

      Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

      Data observasi ini dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah 

diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat langsung terhadap 

objek penelitian. Observasi dilakukan untuk  mengamati penerapan, 

kendala, dan upaya untuk mengatasi kendala penerapan budaya literasi 

numerasi pada pembelajaran tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 

Malang. 

2. Wawancara  

      Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang ditujukan kepada 

beberapa pihak untuk memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan 

dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, kegiatan wawancara 

dilakukan kepada kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik kelas 3 

untuk mendapatkan informasi penerapan budaya literasi numerasi, kendala 

dan upaya untuk mengatasi kendala pada penerapan budaya literasi 

numerasi pada pembelajaran tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 

Malang. 
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3. Dokumentasi  

      Dokumentasi merupakan kumpulan data sekolah yang tersimpan 

sebagai arsip sekolah  yang berisi surat-surat, laporan sekolah, dan hal 

penting lainnya. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan  

selama peneliti melaksanakan observasi dan wawancara. Dokumentasi 

digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan penerapan budaya 

literasi numerasi pada pembelajaran tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 

1 Malang. Dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan gambar dan 

video. 

F. Instrument Penelitian 

 

      Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

pedoman dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun kisi-kisi 

instrumen penelitian yang dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah 

pelaksanaan observasi agar lebih terarah. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

      Pada penelitian ini pedoman observasi  digunakan untuk pedoman 

ketika melaksanakan observasi tentang penerapan budaya literasi numerasi 

pada pembelajaran tematik kelas 3 di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

Pedoman observasi dilakukan untuk menghasilkan data atau informasi 

terkait dengan penelitian yang dibutuhkan. Pedoman observasi ini 

memerlukan kisi-kisi instrumen agar observasi yang dilakukan sesuai 

dengan rumusan masalah. 
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      Pedoman observasi dimulai dengan adanya observasi awal untuk 

mengetahui kebenarannya sesuai dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Observasi awal dibuat dengan menyesuaikan masalah yang 

akan diteliti. Pedoman observasi awal dilakukan sesuai dari kisi-kisi 

pedoman observasi awal yang terdapat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi awal 

No. Aspek Indikator 

1. Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di 

SD 

Muhammadiyah 1 

Malang 

a. Adanya program literasi dasar 

b. Pelatihan guru tentang literasi 

numerasi 

c. Sarana dan prasarana pendukung 

d. Upaya dalam meningkatkan literasi 

sekolah 

   

      Setelah melakukan observasi awal dilanjutkan dengan melakukan 

observasi secara mendalam terkait penelitian yang akan dilaksanakan. 

Pedoman observasi dilakukan untuk membantu kegiatan observasi yang 

akan dilaksanakan untuk penelitian dengan melihat tabel pedoman 

observasi dibawah ini. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman observasi 

No. Aspek Indikator 

1. Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di 

SD Muhammadiyah 

1 Malang 

a. Jumlah pelatihan guru matematika dan 

nonmatematika 

b. Jumlah pembelajaran matematika 

berbasis permasalahan dan 

pembelajaran matematika berbasis 

proyek 

c. Jumlah pembelajaran nonmatematika 

yang melibatkan unsur literasi 

numerasi 

d. Nilai matematika peserta didik 

2. Kendala Penerapan a. Alokasi dana untuk literasi numerasi 
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Budaya Literasi 

Numerasi Pada 

Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di 

SD Muhammadiyah 

1 Malang 

b. Sarana dan prasarana pendukung 

3. Upaya untuk 

mengatasi kendala 

Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di 

SD Muhammadiyah 

1 Malang 

a. Penyediaan buku-buku berkaitan 

dengan numerasi 

b. Kondisi ruang kelas 

c. Adanya media pendukung 

pembelajaran numerasi 

 

d. Adanya tim literasi sekolah 

e. Adanya kebijakan sekolah mengenai 

literasi numerasi 

f. Jumlah penyajian informasi dalam 

bentuk presensi numerasi 

 

2. Pedoman Wawancara 

      Pedoman wawancara digunakan untuk pedoman ketika melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas untuk mengkaji tentang 

Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik kelas 3 

di SD Muhammadiyah 1 Malang sehingga pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara  sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang sudah 

ditentukan. Kisi-kisi instrumen wawancara yang dilakukan agar sesuai 

dengan rumusan masalah.  

      Pedoman wawancara awal dilakukan dengan mewawancarai secara 

langsung guru kelas 3A. Instrumen wawancara awal dilakukan dengan 

melihat kisi-kisi pedoman wawancara awal yang terdapat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Kisi-kisi pedoman wawancara awal 

No. Aspek pertanyaan Indikator 

1. Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada Pembelajaran 

Tematik kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Budaya literasi 

b. Adanya literasi numerasi 

c. Faktor penghambat literasi numerasi 

d. Faktor pendukung literasi numerasi 

  

      Pedoman wawancara yang pertama dilakukan dengan kepala sekolah. 

Wawancara dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah, sesuai kisi-kisi 

pedoman wawancara dengan kepala sekolah yang terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan kepala sekolah 

No. Aspek pertanyaan Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 

1. Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Jumlah pelatihan guru 

matematika dan 

nonmatematika 

1,2,3,4,5 

b. Jumlah pembelajaran 

matematika berbasis 

permasalahan dan 

pembelajaran 

matematika berbasis 

proyek 

6 

c. Jumlah pembelajaran 

nonmatematika yang 

melibatkan unsur literasi 

numerasi 

7 

d. Nilai matematika peserta 

didik 

8 

2. Kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Kendala penerapan literasi 

numerasi 

9,10 

b. Faktor penghambat 

penerapan literasi numerasi 

11 

3. Upaya untuk mengatasi 

kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Solusi mengatasi kendala 

penerapan literasi numerasi 

12,13 
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      Penelitian dilaksanakan pada kelas 3A sehinggan pedoman wawancara 

yang kedua dilakukan dengan guru kelas 3A. Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan guru kelas 3A untuk mengetahui hasil dari rumusan 

masalah yang akan diteliti. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan 

melihat kisi-kisi pedoman wawancara dengan guru kelas 3A yang terdapat 

pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4.3 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan guru kelas 3 

No. Aspek pertanyaan Indikator 
Nomor 

Pertanyaan 

1. Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Jumlah pelatihan guru 

matematika dan 

nonmatematika 

1,2,3,4,5 

b. Jumlah pembelajaran 

matematika berbasis 

permasalahan dan 

pembelajaran 

matematika berbasis 

proyek 

6,7,8 

c. Jumlah pembelajaran 

nonmatematika yang 

melibatkan unsur literasi 

numerasi 

9 

d. Nilai matematika peserta 

didik 

10 

2. Kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Kendala penerapan literasi 

numerasi 

11,12,13 

b. Faktor penghambat 

penerapan literasi numerasi 

14 

3. Upaya untuk mengatasi 

kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Solusi mengatasi kendala 

penerapan literasi numerasi 

15,16,17,18,19 
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      Pedoman wawancara yang ketiga dilakukan dengan peserta didik kelas 

3A.  Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa peserta didik 

untuk mengetahui hasil dari penelitian. Pedoman wawancara dilakukan 

dengan melihat tabel kisi-kisi pedoman wawancara dengan peserta didik 

kelas 3A, yang terdapat dibawah ini. 

Tabel 4.4 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan siswa kelas 3 

No. Aspek Indikator Pertanyaan 

1. Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 1 

Malang 

a. Jumlah pembelajaran 

matematika berbasis 

permasalahan dan 

pembelajaran matematika 

berbasis proyek 

1,2,3 

b. Jumlah pembelajaran 

nonmatematika yang 

melibatkan unsur literasi 

numerasi 

4,5 

c. Nilai matematika peserta 

didik 

6,7 

 

3. Lembar Ceklis Dokumentasi 

      Lembar ceklis dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Lembar ceklis memerlukan kisi-kisi instrumen agar sesuai dengan 

rumusan masalah. Kisi-kisi lembar ceklis dokumentasi disajikan dalam 

tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 5.1 kisi-kisi lembar ceklis 

No. Kategori Aspek yang diamati 

1.  Penerapan Budaya Literasi 

Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Data nama guru yang mengikuti pelatihan 

b. Terdapat RPP Tematik 

c. Buku panduan pembelajaran  

d. Hasil dari tugas proyek peserta didik 

e. Siswa mampu mengikuti pembelajaran 

dengan tertib 

f. Lembar nilai matematika peserta didik 
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2. Kendala Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi 

Pada Pembelajaran 

Tematik Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Adanya media pendukung literasi numerasi 

b. Alokasi dana untuk literasi numerasi 

c. Kebijakan sekolah mengenai literasi 

numerasi 

3. Upaya untuk mengatasi 

kendala Penerapan Budaya 

Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

a. Penyajian informasi dalam bentuk presensi 

numerasi 

b. Tim literasi sekolah 

c. Ada perpustakaan kelas/pojok kelas 

d. Adanya buku-buku tentang literasi 

numerasi 

e. Mading kelas 

G. Prosedur Penelitian 

 

      Prosedur penelitian merupakan prosedur untuk menggambarkan tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa 

tahapan yaitu: 

1. Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan untuk: 

a.  Menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti 

b. Mengurus surat observasi awal dan surat ijin penelitian untuk 

mendapatkan ijin observasi serta penelitian di tempat yang telah 

ditentukan 

c. Menyusun instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, pedoman 

wawancara ke kepala sekolah, guru kelas 3, serta pedoman 

dokumentasi (Handphone, alat perekam suara, kamera, alat tulis). 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

a. Peneliti melakukan kegiatan awal dengan melakukan observasi awal 

dan melakukan wawancara secara umum dalam penerapan budaya 

literasi numerasi dalam pembelajaran tematik kelas 3. 

b. Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru kelas 

3 terkait penerapan budaya literasi numerasi dalam pembelajaran 

tematik kelas 3. 

c. Peneliti melakukan kegiatan dokumentasi berupa foto yang 

mendukung pengumpulan data. 

d. Peneliti melakukan verifikasi data. Data yang diperoleh akan 

dikumpulkan menjadi data-data yang sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Data yang diperoleh dari sumber akan dianalisis berdasarkan teori 

yang telah ada. 

b. Mengolah data yang telah diperoleh pada saat penelitian. 

c. Menyajikan data yang telah terkumpul. 

d. Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata maupun 

gambar. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

      Tahap penulisan laporan meliputi penyusunan laporan dari data yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, konsultasi 
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dengan dosen pembimbing, melampirkan data penulisan laporan dalam 

bentuk deskriptif dan disajikan dengan baik. 

H. Analisis Data 

 

      Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif dilakukan untuk 

menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan, data hasil observasi 

terhadap penerapan budaya literasi numerasi pada pembelajaran tematik kelas 

3 di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and 

Huberman. Miles and Huberman menyatakan analisis kualitatif yaitu proses 

mengatur, menyusun, dan menyimpulkan sejumlah data yang terkumpul. 

Proses analisis data yang dikumpukan pada penelitian ini menggunakan 

analisis data dengan teknik data kualitatif menurut Sugiyono (2015:246). 

1. Reduksi Data 

      Analisis data yang digunakan pertama adalah reduksi data. Reduksi 

data merupakan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Data yang didapat dengan terjun langsung ke lapangan 

akan semakin banyak, sehingga perlu dilakukannya reduksi data atau 

penyederhanaan data. Reduksi data menghasilkan kesimpulan yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada. 

      Data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik, kendala Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik, dan upaya untuk 
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mengatasi kendala Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Penyajian Data 

      Analisis data kedua yaitu penyajian data yang berisi uraian deskriptif 

dan dalam bentuk tabel, narasi, dan grafik serta informasi dari hasil 

reduksi data yaitu bagaimana Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik, kendala Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada 

Pembelajaran Tematik, dan upaya untuk mengatasi kendala Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 Di SD 

Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Analisis data ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Data yang disimpulkan harus sesuai dengan reduksi data dan penyajian 

data dengan hasil penelitian yang disertai bukti berupa hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian untuk 

mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan dan data yang valid terhadap 

Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 

di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

I. Pengecekan Keabsahan Data  

 

      Pengecekan keabsahan data digunakan untuk menguji kebenaran data yang 

diperoleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data 

berupa uji kreadibilitas trianggulasi dan member check. Pemilihan 2 teknik uji 

kreadibiltas ini merupakan cara pengujian yang prosesnya cepat, akurat dan 
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sistematis daripada uji kreadibilitas yang lain. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih 2 teknik trianggulasi yaitu trianggulasi sumber dan teknik.  

1. Triangulasi Sumber  

      Triangulasi sumber merupakan uji kredibilitas yang diperoleh dari 

berbagai sumber dan dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang 

sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik dari berbagai 

sumber tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber 

tentang Penerapan Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Triangulasi Teknik  

      Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas yang diperoleh dengan 

cara mengecek kebenaran data kepada sumber yang sama akan tetapi 

dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek kembali dengan observasi, dan dokumentasi. Apabila terjadi 

perbedaan hasil data maka harus didiskusikan lebih lanjut dengan sumber 

yang bersangkutan tentang hasil data tersebut untuk memastikan data 

mana yang benar. Akan tetapi ada kemungkinan semua hasil data benar 

karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini, 

triangulasi data teknik dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi kepada sumber yang sama, yaitu mengenai Penerapan 

Budaya Literasi Numerasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas 3 SD 

Muhammadiyah 1 Malang (Sugiyono, 2015:274). 
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3. Member Check 

      Narasumber mengecek dan menandatangani pedoman observasi, 

pedoman wawancara dan hasil rekaman yang sudah dilakukan sehingga 

temuan-temuan penelitian yang telah diperoleh dapat dipertimbangkan dan 

tidak merugikan pihak lain. 


