
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis peneltian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari 

pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena 

tertentu dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. jadi disii peneliti ingin 

mengetahui makna dari pengalaman yang dialami siswa terkat dengan penggunaan media 

pembelajaran Matematika pada Materi Bentuk Aljabar. 

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, 

fenomenologi adalah studi yag memepelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang 

muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki 

dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan 

tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara 

langsung.1Dalam penelitian ini fenomena yang terjadi adalah persepsi siswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran Matematika pada Materi Bentuk Aljabar.  

Pendekatan fenomenologi digunakan karena pada penelitian ini yang ingin diketahui 

adalah pesepsi siswa. Persepsi didapat setelah suatu fenomena atau peristiwa yang sudah 

dilakukan atau dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh siswa.  

B. Subjek Penelitian 

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang 

pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 
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kondisi latar penelitian.2Penelitian ini akan dilakukan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta  Al-

Ittihadiyah Percut yang berlokasi di Jl.Yusuf Jintan dusun X desa Percut kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah2 

Guru Matematika dan  siswa-siswi kelas VIII MTs Al-Ittihadiyah Percut yang mempunyai 

kriteria pemikiran yang cerdas dan kurang cerdas dalam proses pembelajaran maupun hasil 

pembelajaran.  

C. Prosedur  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba yaitu menggunakan: 

a. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung tentang kegiatan sekolah, guru, 

dan siswa kelas VIII di MTS Al-Ittihadiyah Percut. 

b. Wawancara, digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga 

mengadakan wawancara dengan guru Matematika untuk mendapatkan data-data 

khususnya tentang alasan menggunakan media, pengaruhnya terhadap siswa, media 

yang digunakan dalam pembelajaran, sarana atau media pembelajaran yang disediakan 

oleh  sekolah, dan pemanfatan media dalam pembelajaran Matematika di sekolah 

tersebut.  

c. Studi dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mempelajari dokumen, buku-buku, literature yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dan mengambil foto/gambar pada saat diperlukan.3 

Dalam penelitian kualitatif instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 

mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti buku kecil, pedoman 

wawancara, tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-
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alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian 

karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan 

yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat 

mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan 

semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya 

berdasarkan pengetahuan kita. 

d. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat 

menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, 

untuk mentest hipotesis yang timbul seketika. 

e. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang 

dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh 

penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan.4 

Adapun pedoman wawancara peneliti di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengertian umum tentang Madrasah Al-Ittihadiyah Percut. 

1. Sejarah berdirinya Madrasah Al-Ittihadiyah Percut 

2. Tujuan didirikannya Madrasah Al-Ittihadiyah Percut. 

3. Visi dan misi. 

4. Struktur Organisasi dan tugas-tugas dari masing-masing bagian. 

b) Penggunaan media pembelajaran pada materi  bentuk AlJabar. 
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1) Bagaimana Penggunaan media pembelajaran matematika  terkhususnya pada materi 

bentuk aljabar di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut ? 

2) Bagaimana fungsi media dalam pembelajaran matematika terkhususnya pada materi 

bentuk aljabar di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut ? 

3) Kenapa media itu perlu digunakan pada saat pembelajaran matematika terkhususnya 

pada materi bentuk aljabar  di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut ? 

4) Media apa sajakah yang sering digunakan pada saat pembelajaran matematika pada 

materi bentuk aljabar di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut ? 

5) Dalam memahami materi pembelajaran matematika pada materi bentuk aljabar, 

kenapa lebih mudah memahami dengan menggunakan media pembelajaran atau tidak 

menggunakan media pembelajaran di Madrasah Al-Ittihadiyah Percut ? 

D. Teknik Analisis Data  

Teknik  analisis data yang dilakukan yaitu analisis data model Miles dan Hiberman. 

Proses yang dilakukan berlangsung secara sirkuler selama penelitan berlangsung. untuk itu data 

yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dari Miles dan 

Hiberman  yang terdiri dari: 

1. Reduksi Data  

Miles dan Hiberman  menjelaskan bahwa reduksi data diartika sebagai pross 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari 

analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

peyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan.  Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus, 

terutama selama proses penelitian kualitatif berlangsung dan pengumpulan data. Selama 



pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, 

membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data ini berlanjut 

terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

2. Penyajian Data 

Miles dan Hiberman  menjelaskan bahwa penyajian data adalah sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpula dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data data kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam 

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah 

dipahami. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis. 

Penyajian data guna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian  

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dan foto. Akan  tetapi pada penelitian ini yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data  adalah teks naratif.   

3. Kesimpulan. 

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.5 Ketika kegiatan pengumpulan data 
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dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat 

menjadi terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan 

metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti.  Kesimpulan didapat setelah 

penelitian dilapangan selesai dan proses pembuatan lapran selesai.  

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, 

juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian 

kualitatif .6 

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan 

benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability .7 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

 

 

1. Credibility 
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Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai 

sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan 

perpanjangan pengamatan berarti penelitikembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengansumber data yang ditemui maupun sumber data 

yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan 

sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul 

kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada 

pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek 

kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek 

kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat 

dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu 

diakhiri. 

b. Meningkatkan kecermatan  

Dalam penelitian meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, 

sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek 

pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau 

belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan denga cara membaca 

berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait 

dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, 



maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya 

laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 

c. Triangulasi  

Wiliam Wiersma  mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.8 

1) Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data.9 

2) Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data 

bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

 

3) Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 
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kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.  

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang 

berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang 

bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah 

temuannya .10 

e. Menggunakan Bahan 

Referensi Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjadi lebih dapat dipercaya. 

f. Mengadakan Membercheck 

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah 

agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai 

dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.11 

 

2. Transferability Transferability 
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Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal 

menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di 

mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat 

ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat 

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks 

yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat 

dipertanggungjawabkan.12 

3. Dependability 

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa 

percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang 

dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh 

orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang 

independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan 

uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.  

 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih 

banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang 
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dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian 

sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. 

 


