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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus 

digunakan karena penelitian ini studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci dan memiliki pengambilan data yang menyertakan 

berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat serta 

kasus yang dipelajari dapat berupa program, aktivitas, peristiwa maupun 

individu. 

Jenis pendekatan penelitian ini  adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang berusaha untuk memaparkan masalah yang ada 

berdasarkan data – data yang diperoleh. Penelitian deskriptif kualitatif 

bertujuan unuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara faktual, 

sistematis, dan akurat mengenai kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. 

Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian tersebut dikarenakan 

penelitian ini berisikan tentang pemaparan secara deskriptif dari 

pengumpulan data secara mendalam tentang kemampuan komunikasi 

matematika siswa kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. Hasil dari penelitian 

ini akan dideskripsikan dan diuraikan secara rinci dalam bentuk kalimat serta 

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran  peneliti di dalam peneletian kualitatif ini yaitu bertindak 

sebagai pengumpul data. Selain itu, peneliti juga berperan sebagai pengamat 

partisipan atau pengamat penuh yang bertindak sebagai pengumpul data yang 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi pada kemampuan komunikasi 

matematika siswa. Pembuat instrument serta penganalisa dan penyaji 

mengenai kemampuan komunikasi matematika siswa kelas V SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

 

C. Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Sumbersati 1 Malang yang 

beralamatkan di Jalan Sigura – Gura No. 11, Sumbersari, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. Hal tersebut dilakukan berdasarkan topik yang 

diangkat oleh peneliti yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi 

matematika siswa materi waktu, jarak dan kecepatan di kelas V SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan 

proses penelitian. Penelitian dilakukan pada semester ganjil pada bulan 

Oktober 2019 terhitung dari selesai melakukan seminar proposal.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang tepat diperlukan dalam pemerolehan data yang 

relevan. Sumber data dalam penilitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan narasumber yang 
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mempunyai wawasan luas tentang informasi yang dibutuhkan. Sedangkan 

sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam 

mendukung serta melengkapi hasil yang diperoleh dari sumber data primer. 

Sumber data dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung melalui wawancara dan observasi dengan narasumber yang 

berkaitan terhadap penelitian ini. Selain itu juga pengambilan 

dokumentasi berupa foto saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

matematika kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas V selaku 

penanggungjawab kelas. 

 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

tidak secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder yaitu buku, 

dokumen sekolah, jurnal yang relevan, serta literatur lain yang 

mendukung kajian objek untuk melengkapi data sekunder. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:102) Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengukur, menyusun dan mengumpulkan data, 

sehingga data yang dihasilkan oleh peneliti tersusun secara sistematis. 
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Instrumen pengumpul data berupa lembar observasi, pedoman wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat untuk memudahkan pengelompokan data 

yang akan diperoleh dari pelaksaan observasi kegiatan pembelajaran 

matematika tentang kemmapuan komunikasi matematika pada siswa 

kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. Observasi tersebut digunakan untuk 

mengamati kemampuan komunikasi matematika siswa, baik kemampuan 

komunikasi secara lisan maupun kemampuan komunikasi matematika 

secara tertulis. Sebelum melakukan observasi secara keseluruhan dalam 

penelitian, sebaiknya dilakukan observasi lapang agar mengetahui 

gambaran luar yang akan dilakukan dalam penelitian.  

2. Lembar Wawancara 

Penyusunan lembar wawancara adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran dalam kemampuan komunikasi matematika 

siswa kelas V SDN Sumbersari 1 Malang. Lembar wawancara juga 

digunakan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami selama 

komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran matematika 

berlangsung. Lembar wawancara ini ditujukan kepada kepala sekolah dan 

guru kelas V selaku penanggung jawab kelas.  Data yang diperoleh 

dalam wawancara ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh 

ketika observasi serta menjawab dari rumusan masalah. 
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3. Lembar Dokumentasi 

Lembar panduan dokumentasi digunakan untuk panduan peneliti 

dalam kelengkapan data berupa dokumentasi yang dibutuhkan selama 

penelitian berlangsung. 

4. Lembar Tes (Soal) 

Tes merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk 

soal. Siswa diberikan tes secara individu dan sifatnya tertulis. Tes 

diberikan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika kelas V 

SDN Sumbersari 1 Malang pada materi jarak, waktu dan kecepatan.  

 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No 
Rumusan 

Masalah 
Indikator Teknik Instrumen Subjek 

1. 

Kemampuan 

komunikasi 

matematika 

1. Kemampuan 

menyatakan 

sebuah 

permasalahan ke 

dalam bentuk 

gambar 

 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

4. Tes soal 

 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. dokumentasi 

4. Instrumen 

kisi kisi soal 

5. Lembar soal 

6. Instrumen 

indikator 

kemampuan 

matematika 

1. Guru  

2. Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siswa mampu 

menyatakan 

permasalahan 

kedalam simbol-

simbol 

matematika 

 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentas 

4. Tes soal 

1. Wawancar 

2. Observasi 

3. dokumentasi 

4. Instrumen 

kisi kisi soal 

5. Lembar soal 

6. Instrumen 

indikator 

kemampuan 

matematika 

1. Guru  

2. Siswa 

 

3. Kemampuan 

menyatakan 

permasalahan 

menggunakan 

bahasanya 

sendiri 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentas 

4. Tes soal 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. dokumentasi 

4. Instrumen 

kisi kisi soal 

5. Lembar soal 

6. Instrumen 

indikator 

kemampuan 

matematika 

1. Guru  

2. Siswa 
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F. Prosedur Penelitian 

Tahapan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melakukan observasi awal 

terlebih dahulu, judul penelitian, fokus masalah, rumusan dan tujuan 

penelitian. Setelah itu, menyiapkan teknik, alat, istrumen, menentukan 

sumber data serta responden observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Selanjutnya meminta izin untuk melakukan penelitian. 

 

2. Tahap pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dalam analisis pelaksanaan  kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas V SDN Sumbersari 1 Malang 

yaitu peneliti mengamati pelaksanaan kemampuan komunikasi 

matematika pada materi jarak, waktu dan kecepatan, 

kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kemampuan 

komunikasi matematika kelas V SDN Sumbersari 1 Malang.  

b. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

terbuka dan tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan 

– pertanyaan kepada guru wali kelas V SDN Sumbersari 1 Malang 

terkait dengan pelaksanaan kemampuan komunikasi matematika 
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materi jarak, waktu dan kecepatan sehingga kemudian informan 

memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan selama proses penelitian dengan 

menggunakan kamera. Dari data yang didapatkan kemudian disajikan 

dalam bentuk foto, gambar dan tulisan lainnya. 

 

G. Analisis Data 

Setelah data yang terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data, maka kegiatan selanjutnya adalah menggunakan teknik analisis data. 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

 

1. Reduksi Data 

Sugiyono (2016 : 247) Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema, 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. Tahap-tahap mereduksi data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengkoreksi hasil tes kemmapuan komunikasi matematika siswa. 
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b. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian dihitung skornya 

kemudian disederhanakan menggunakan susunan bahasa yang baik 

dan rapi. 

c. Hasil wawancara terhadap subjek penelitian disederhanakan menjai 

susunan bahasa yang baik dan rapi. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang dilakukan dengan menguraikan serta 

membahas hasil penelitian dari masing-masing permasalahan secara 

objektif. Uraian tersebut berisikan tentang hasil wawancara dengan guru 

kelas, serta hasil dari observasi dan dokumentasi yang sudah direduksi. 

Setelah data yang diperoleh direduksi maka peneliti menyajikan data 

dalam bentuk teks naratif.  

 

3. Menarik kesimpulan 

Sugiyono (2016 : 252) Kegiatan analisis selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan dengan melihat 

kembali reduksi data dan penyajian data yang telah dianalisis agar tidak 

terjadi kesalahan ketika menyimpulkan data. Proses penarikan 

kesimpulan akan difokuskan pada pemilihan data yang mengarah pada 

pemecahan masalah, pemaknaan, penemuan, atau untuk menjawab 

pertanyaan dari penelitian. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan data dengan kebenaran hasil dari penelitian yang berkaitan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memperjelas dan mengungkapkan data, dan fakta-

fakta aktual yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan 

keabsahan data dengan triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi metode 

dan triangulasi sumber data, yaitu : 

 

1. Triangulasi metode digunakan oleh peniliti untuk mengetahui kebenaran 

informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti 

juga bisa menggunakan metode wawancara, observasi dan pemberian 

lembar soal uaraian matematika materi jarak, waktu dan kcepatan. 

Moleong (2017 : 331) Teknik triangulasi metode ini ialah dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekkan kembali derajat kepercayaan data. 

 

2. Triangulasi sumber data dilakukan melalui metode dan berbagai sumber 

untuk memperoleh data. Peneliti bisa menggunakan observasi yang 

terlibat, yaitu berupa dokumen catatan, foto–foto dan soal uraian yang 

sudah dikerjakan oleh siswa. Hal ini yang memberikan bukti atau data 

yang dihasilkan berbeda.  

 

Dengan menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi metode dan triangulasi 

sumber data, maka data yang didapatkan dari hasil observasi maupun wawancara 
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akan di pilah dan di saring pada sumber lain dengan metode lain juga sampai data 

lengkap dan jenuh. Dan juga didapatkan validasi dari berbagai sumber dapat 

menjadi dasar yang digunakan untuk menarik kesimpulan 


