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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Pendekatan dan jenis penelilitian dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif, secara lebih spesifik lagi yaitu menggunakan pendekatan 

fenomenologis mengacu pada pendapat Grewell (2010). Selain menggunakan 

pendekatan kualitatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang bersifat ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat 

diklasifikasikan,konkrit,teramati,dan terukur, hubungan variabelnya bersifat 

sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik,Sugiyono (2012). 

  Dalam penelitian kualitatif ini akan meminta partisipan untuk 

mendiskripsikan kejadian-kejadian yang didalamnya secara komprehensif 

tanpa batasan dan semua yang partisipan utarakan dianggap penting oleh 

peneliti untuk metode penelitian. Kuantitatifnya menilai sebuah kejadian atau 

motivasi belajar anak dengan angket serta analisis data penelitian ini 

menggunakan skala likert,dimana skala tersebut akan menghasilkan skor 

bernilai 1 hingga 5, dari kategori sangat tidak setuju sampai setuju, Ridwan 

(2015). 

  Penelitian ini mengkaji dan menghitung hasil presentase tentang 

motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang untuk 

mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 
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indonesia. Sesuai dengan fokus penelitian tersebut maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif karena penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah dimana 

peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono,2013).  

B. Kehadiran Peneliti 

  Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengumpul data. 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian di dalam ruangan kelas 5 dan ruang 

lingkup SDN II Donowarih Malang, sehingga penelitian ini diketahui oleh 

guru kelas 5. Pada penelitian ini peneliti bekerja sama dengan kepala sekolah, 

guru kelas 5, siswa untuk meminta persetujuan penelitian dan membantu 

melancarkan jalanya penelitian pada siswa kelas 5 untuk mengkaji,dan 

menganalisis data dari hasil angket yang diberikan yang akan menghasilkan 

score 1 hingga 5, dari kategori dari tidak setuju sampai sangat setuju subjek 

dan objek penelitian. Objek penelititan yaitu siswa kelas 5 sejumlah satu 

kelas dan subjek penelitiannya adalah motivasi belajar kelas 5 sejumlah satu 

kelas di SDN II Donowarih Malang. 

C. Lokasi dan waktu penelitian 

  Lokasi penelitian yang dipilih pada penilitian ini yaitu SDN II 

Donowarih Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena SDN II 

Donowarih Malang merupakan sekolah dasar yang di dalamnya pada kelas 5 

tersebut perlu diteliti untuk mengkaji dan menganalisis motivasi belajar siswa 

pada kelas 5 di SDN II Donowarih Malang 
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D. Subjek penelitian 

  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

dalam menentukan informan penelitian dengan cara selektif dengan 

pertimbangan tertentu sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Lincoln dan 

Guba (Sugiono,2015) menyatakan bahwa informan yang telah terpilih 

diyakini memiliki informasi dan data yang sesuai dengan tujuan penelitian 

dan mau memberikanya kepada peneliti secara objektif. Sejalan dengan hal 

tersebut Patton menegaskan bahwa penentuan informan penelitian disertakan 

secara purposive. Teknik purposive digunakan untuk mengarahkan 

pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan 

yang benar-benar menguasai informasi yang berkaitan dengan fokus dan 

tujuan penelitian secara mendalam yang sekaligus dapat dipercaya untuk 

dijadikan informan (Patton,2013). Teknik purposive memungkinkan 

kebebasan bagi peneliti dari keterikatan formal dalam pengambilan sampel 

penelitian sehingga dapat dengan secara leluasa menentukan sampel sesuai 

dengan fokus dan tujuan penelitian. 

  Sempel dalam penelitian ini diambil dari kelas 5, pengambilan sampel 

dilakukan pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, sedang dan terendah 

di kelas 5, dan dari sampel tersebut akan diberikan sebuah kuisioner motivasi 

belajar intrinsik dan ekstrinsik untuk dianalisi serta hasilnya di buat 

presentase. 
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E. Sumber Data 

  Sumber datautama yang terkait dengan fokus dan tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Primer 

 Sumber Primer  didapatkan dari observasi dan wawancara ini 

menggunakan metode wawancara,observasi dan kuesioner/angket, 

Informan yang diobservasikan adalah siswa kelas 5 SDN II Donowarih 

Malang. Aspek-aspek yang diobservasikan antara lain (a) Motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti pelajaran,antara lain bagaimana 

usaha,kegigihan dan prestasi siswa kelas1 sampai kelas 3,(b) peran guru 

dalam proses pembelajaran (c) proses berlangsungnya pembelajaran 

dan (d) deskripsi motivasi belajar siswa pada tingkat tinggi,sedang dan 

rendah. 

2. Sumber Sekunder 

 Sumber data sekunder didapatkan dari menggunakan metode 

pengumpulan data dari hasil belajar siswa sebelumnya dan 

pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi yang merupakan tahap ke tiga 

setelah wawancara dilakukan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya 

(Arikunto,2016:231). Dokumentasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen proses belajar. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga 

teknik yaitu sebagai berikut : teknik wawancara yang mendalam, 

pengumpulan data dengan kuisioner pada sampel dan teknik dokumentasi, 

untuk mendapatkan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut : 

1. Teknik wawancara mendalam, merupakan teknik pengumpulan data 

untuk mengetahui lebih mendalam tentang partisipasi dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi atau bisa 

dibilang untuk bisa mengetahui motivasi belajar siswa yang menjadi 

sampel serta strategi yang diberikan guru untuk motivasi belajar siswa 

kelas awal atau bisa disebut teknik wawancara ini menggunakan 

metode kualitatif. Untuk mendokumentasikan data wawancara dan 

pengambilan data kuisioner motivasi belajar siswa intrinsik dan 

ekstrinsik, peneliti menggunakan berupa catatan, serta kamera. 

2. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka (Sugiyono 2015:142). Dalam 

penelitian inipeneliti menggunakan kuesioner pernyataan tertutup 

kepada siswa di kelas Atas sebagai responden sehingga membantu 
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responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang 

telah terkumpul. Angket penelitian terdiri dari indikator-indikator faktor 

internal dan eksternal (lingkungan sekolah) yang mempengaruhi 

kesulitan belajar siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran 

tentang siswa kelas 5 yang motivasi belajarnya kurang, sehingga 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tentang faktor 

penyebab motivasi belajar siswa. 

3. Teknik studi dokumentasi,dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang Sugiyono (2015:240). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dokumen untuk memperoleh bukti 

nyata tentang motivasi belajar siswa. Jenis dokumen yang digunakan 

berupa lembar anget, lembar observasi, hasil wawancara, foto kegiatan 

belajar siswa dan catatan kegiatan selama dilapangan. Dokumen ini 

akan mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi motivasi belajar 

siswa di kelas. 

4. Teknik observasi menurut Hadi dalam Sugiyono (2015: 145) observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting  adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pada 

penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

obyek yang diteliti sehingga melalui metode inilah penulis memperoleh 



40 
 

 
 

data tentang jenis motivasi belajar siswa dan faktor-faktor yang 

mempengaruhimotivasi belajar siswa,strategi yang diberikan guru untuk 

memotivasi belajar siswa .Peneliti mengamati proses kegiatan 

pembelajaran dengan observasi partisipatif pasif, dalam arti peneliti 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati kegiatan belajar mengajar  siswa dengan guru berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Instrumen 

observasi digunakan untuk  memudahkan peneliti saat melakukan 

observasi. 

5. Teknik wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam Sugiyono (2015:194). 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas 5. 

Wawancara kepada guru dilakukan secara terstrukutur. Peneliti telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, 

dengan wawancara terstruktur ini setiap responden (guru) diberikan 

pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat hasil wawancara. 

Wawancara dilakukan akan diulang kembali, apabila data yang 

diperoleh belum relevan dengan topik dan fokus penelitian.  

G. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif instrumennya 

adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi 
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instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga 

mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah 

peneliti sendiri. Peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Oleh karena itu 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Karena peneliti berperan 

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan akhirnya menyajikan hasil 

penelitian. Instrumen penelitian ini dilengkapi dengan lembar observasi, catatan 

lapangan, panduan wawancara. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pedoman wawancara 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terstuktur 

yang dilakukan kepada guru kelas 5 di SDN II Donowarih Malang Malang 

yang secara langsung dilakukan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa pertanyaan berupa garus besar dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Berikut ini adalah kisi-kisi dari pedoman wawancara yang 

digunakan untuk studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang 

terjadi terkait dengan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih 

Malang. Kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan dapat disajikan pada 

tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

Pokok Masalah  

(Variabel 

penelitian) 

Indikator 

Penelitian 

Deskripsi Subyek 

Motivasi 

Belajar Siswa 
Siswa 

memiliki 

ketekunan 

dalam 

menghadapi 

tugas 

 

 

 

1. Siswa 

mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu 

2. Memeriksa 

kelengkapan tugas 

3. Menyekesaikan 

tugas dengan 

tuntas 

 

Kepala Sekolah 

dan Guru 

Siswa 

memiliki 

keuletan dalam 

menghadapi 

dan 

menyelesaian 

tugas 

 

1. Memperbaiki tugas 

sampai benar 

2. Bertanya pada 

guru apabila 

mendapatkan 

kesulitan 

3. Mencari informasi 

untuk penunjang 

pembelajaran 

Siswa 

memiliki minat 

untuk 

menyelesaikan 

masalah 

 

 

 

1. Mencari jalan 

keluar masalah 

yang dihadapi 

2. Berusaha mencari 

informasi dari 

sumber lain 

apabila dibutuhkan 

3. Menyelesaikan 

tugas dengan 

kemampuan 

maksimal yang 

dimiliki. 

Siswa 

memiliki 

keinginan 

untuk bekerja 

mandiri 

 

 

1. Mengerjakan 

pekerjaan sekolah 

diluar jam sekolah 

2. Menyusun jadwal 

belajar 

3. Mengikuti 

bimbingan belajar 
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Siswa merasa 

cepat bosan 

pada tugas-

tugas rutin 

 

 

1. Melakukan 

kegiatan kreatif 

2. Menyukai 

tantangan  

3. Selalu berupaya 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

bersifat baru 

 

2. Lembar Observasi dilakukan bertujuan untuk melakukan pengumpulan data 

pengamatan secara langsung. Untuk teknik observasi, peneliti mengamati dan 

mencatat terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Tabulasi untuk 

lembar observasi dapat disajikan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Lembar Observasi 

No. Aspek yang amati Sub Aspek yang diamati 

1 

Memiliki ketekunan dalam 

menghadapi tugas 

 

 

1. Keinginan siswa mengerjakan 

tugas dengan tepat waktu 

2. Siswa memeriksa kelengkapan 

tugas 

3. Siswa dapat menyelesaikan 

tugas dengan tuntas 

 

2 

Memiliki keuletan dalam 

menghadapi dan 

menyelesaian tugas 

 

 

 

1. Keinginan siswa untuk 

memperbaiki tugas sampai 

benar 

2. Siswa selalu bertanya pada guru 

apabila mendapatkan kesulitan 

3. Siswa menyelesaikan tugas 

dengan mencari informasi untuk 

penunjang pembelajaran 

3 Memiliki minat untuk 

menyelesaikan masalah 

 

1. Siswa memiliki minat untuk 

mencari jalan keluar masalah 

yang dihadapi 
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2. Siswa berusaha mencari 

informasi dari sumber lain 

apabila dibutuhkan 

3. Keinginan siswa untuk 

menyelesaikan tugas dengan 

kemampuan maksimal yang 

dimiliki. 

4 

Memiliki keinginan untuk 

bekerja mandiri 

 

 

1. Keinginan siswa untuk 

mengerjakan pekerjaan sekolah 

diluar jam sekolah 

2. Siswa memiliki keinginan untuk 

menyusun jadwal belajar 

3. Siswa secara aktif mengikuti 

bimbingan belajar 

5 

Cepat bosan pada tugas-

tugas rutin 

 

1. Siswa selalu berupaya untuk 

melakukan kegiatan kreatif 

2. Siswa menyukai tantangan  

3. Siswa berupaya untuk berupaya 

menyelesaikan permasalahan 

yang bersifat baru 

 

3. Dokumentasi 

Adapun untuk pencatatan dokumentasi dan tabulasi yang dapat disajikan 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Dokumentasi 

No. Aspek Indikator 

1 Motivasi belajar siswa a. Daftar absensi siswa 

b. Daftar nilai siswa 

c. Profil sekolah 

d. Daftar prestasi siswa 

e. Proses pembelajaran kelas 
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H. Teknik Analisis Data 

  Atas dasar pendekatan kualitatif dan kuantitatif maka kegiatan analisis 

sesungguhnya telah dilakukan setelah sampel mengisi sebuah kuisioner atau 

angket serta pengumpulan data lainnya, hal ini ditandai dengan adanya 

catatan wawancara, pengumpulan data berupa angket, dokumentasi dan 

reduksi hasil. Selanjutnya dilakukan presentase dan identifikasi dari masing 

masing hasil pengisian angket dari sampel, dalam proses pengelolaan , 

pembelajaran dalam pemberian penghargaan pada proses pembelajaran di 

kelas secara terus menerus. Analisis data dari hasil pengumpulan data 

wawancara, angket, serta dokumentasi peneliti paparkan pada bab IV dan 

pada lampiran secara rinci dan lengkap dalam penelitian ini wawancar 

maupun hasil pengumpula data kuisioner wajib dipapar dalam hasil penelitian 

sebelum ditarik suatu kesimpula dan juga dapat sebagai alat bukti dalam 

peneliian kualitatif dan kuantitatif. Dengan alat bukti tersebut hasil oenelitian 

sudah tidak diragukan lagi dan diyakini kebenarannya. (Miles dan Ruber Man 

2011) 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika proses wawancara, 

pengisian angket dan dokumentasi selesai dilakukan, setelah tiga proses 

selesai dilakukan lalu melakukan analisis data yang menggunakan skala likert 

pada angket yang memfokuskan pada bidang kajian analisis dan interpretasi 

data untuk menarik kesimpulan. Deskripsi dari masing-masing variabel 

berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner tersebut penelitian masih 

berlangsung dan analisis pada saat berakhirnya kegiatan penelitian 
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selanjutnya membuat laporan hasil penelitian. Penelitian ini analisis data 

tentang pengelolaan pembelajaran dalam pemberian pengahargaan pada 

proses pembelajaran di kelas dilakukan secar intensif dan interaktif. Dimana 

peneliti dalam analisis data penelitian terlibat secara langsung dengan teus 

menerusdari dimulainya penelitian sampai berakhirnya penelitian. Dan 

semuanya itu dilakukan oleh peneliti agar memperoleh hasil penelitian yang 

benar-benar akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan bermanfaat dalam 

mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas. 

Dalam pengujian keabsahan data dipenelitian ini, peneliti menggunakan  

Triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan atau infromasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat (Moleong, 2007) dalam Nurudin (2012:17). Jadi peneliti akan 

mengecek keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan sehingga dapat diketahui motivasi belajar siswa papa kelas 5 di 

SDN II Donowarih Malang. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus meneru sampai tuntas yang meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang 

telah ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya 

fenomena. 
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2. Kondensasi Data 

Kondensasi data, diartikan proses pemilihan, penyederhanaan dan 

transparansi data yang di dapat dari lokasi penelitian, kondensasi data ini 

dapat dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang 

dicari dan kondensasi ini dilakukan terus menerus. Kondsensasi data 

dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi 

penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan 

lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini 

dilakukan secara terus menerus hingga penelitian selesai.   

3. Penyajian Data (data display) 

Penyajian Data adalah susunan data yang terorganisasi dan dalam sebuah 

pola yang mudah dipahami sehingga memungkinkan pencarian 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian kualitatif. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/ verification) 

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tapi juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat 

sementara sehingga peneliti dapat menemukan perkembangan ditempat 

penelitian. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencatat 
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pola dan tema yang sama, mengelompokkan, dan mencari kasus yang 

berbeda, khas atau menyimpang dari kebiasaan yang terjadi. 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Huberman dan Saldana (2014:33) 

I. Prosedur Penelitian 

  Secara umum prosedur penelitian menggunakan penelitian kualitatif 

dan kuantitatif yang dijabarkan dalam prosedur pada penjelasan di bawah ini : 

1. Tahap Perencanaan 

 Pada tahap ini yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan judul 

penelitian, fokus masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 

Selanjutnya peneliti menentukan tempat penelitian, dan meminta izin 

untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Menyusun rancangan 

penelitian yaitu menyiapkan alat, teknik, instrumen, menentukan 

sumber data dan responden untuk melakukan wawancara dan 

pengumpulan data. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Data 

Collection 

Data 

Condensation 

Data 

Display 

Conclusion 

drawing/ verifying 



49 
 

 
 

 Pada tahap pengumpulan data peneliti memulai mengumpulkan data 

melalui wawancara guru kelas dan peneliti akan melakukan analisis 

pada motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang 

Malang. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data melalui angket 

yang diberikan kepada sampel kelas 5. Peneliti berusaha mendapatkan 

dokumentasi di SDN II Donowarih Malang Malang yang berkaitan 

dengan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN II Donowarih Malang 

Malang. 

 Tahap pertama peneliti akan melakukan wawancara pada guru kelas 5 

dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa informasi tentang 

motivasi belajar dari siswa kelas 5 . Tahap kedua peneliti akan 

melakukan pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada 

sampel siswa kelas 5 serta guru kelas terkait bagaimana motivasi 

belajar siswa beserta strategi yang diberikan guru dalam memotivasi 

belajar siswa di SDN II Donowarih Malang Malang. Tahap akhir , pada 

tahap ini peneliti melakukan analisis data yang didapatkan melalui 

kegiatan wawancara,angket, dan dokumentasi yang telah dilakukan. 

Peneliti mengelompokkan beberapa pembahasan sesuai dengan rumusa 

masalah yang tela diajukan sehingga peneliti dapat mendiskripsikan dan 

mengetahui hasil dari presentase motivasi belajar intrinsik dan 

ekstrinsik pada kelas 5 di SDN II Donowarih Malang Malang. 

  Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh peneliti. 

Proses analisis data dilakukan terhadap seluruh data yang tersedia yaitu 
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wawancara, angket, dan dokumentasi yang sudah dirangkum dalam tulisan 

(catatan). Setelah menelaah data kemudian dilanjutkan dengan memilah, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dalam 

proses penyajian data dan pengambilan kesimpulan yang dimaksudkan 

sebagai proses penyaringan dan pemilihan dari data yang kurang relevan 

dengan tujuan untuk mendiskripsikan data yang benar-benar mendukung 

kegiatan analisis. Selanjutnya dilakukan penyajian data dan kemudian 

dilakukan penyimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian dianalisa dan 

disusun secara sistematis berbentuk laporan skripsi.  

 


