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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data disajikan secara 

deskriptif dan menghasilkan penemuan yang tidak dapat diukur dengan statistik. 

Pendekatan ini berlandaskan pada postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti 

objek yang alamiah, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2014). 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis konsep karena analisis dilakukan 

pada konsep yang telah ada dan dikembangkan ke tahap yang lebih mudah dipahami 

dan diterima. Penelitian ini merupakan penelitian non-interaktif dengan mengadakan 

pengajian berdasarkan analisis dokumen dan analisis terhadap konsep-konsep penting 

yang akan dikembangkan ke konsep yang lebih dibutuhkan serta mudah diterima dan 

dipahami (Sukmadinata, 2009). McMillan dan Schumacher (2001: 506) 

mengemukakan “A conceptual analysis is a study that clarifies the meaning of a 

concept by describing the essential or generic meaning, the different meanings, and 

the appropriate usage for the concept”. Metode ini merupakan cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan konsep dan juga menjadi cara untuk meluruskan 

konsep yang belum terjawab. 

 

C. Latar Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Februari 2016 sampai 

dengan 11 Juni 2016. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian meliputi lingkungan kampus, sekolah, perpustakaan dan 

lingkungan anak. Lokasi penelitian bersifat fleksibel. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sistem dan aspek permainan uno. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu akan 

sangat bergantung kepada peneliti, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

menilai kualitas data, analisis data, manafsirkan data, membuat kesimpulan atas 

temuan. (Arikunto, 2010; Sugiyono, 2014). 

 

F. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan merupakan hal 

yang sangat penting, dan pengumpulan akan dilakukan secara terus-menerus 

sampai datanya jenuh. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis dokumen. 

Ditinjau dari keharusan keterlibatan peneliti terhadap permasalahan penelitian, 

maka dituntut adanya observasi partisipan dan wawancara mendalam dalam 

penelitian yang dibutuhkan untuk membantu jalannya penelitian. 

a. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam 

sumber atau data, yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat berbentuk tulisan, 

gambar, maupun karya -karya menumental seseorang (Sugiyono, 2014). 

b. Observasi Partisipan 

Arikunto (2010) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis. Observasi dimulai dengan peninjauan langsung 

ke lapangan dan subjek penelitian, mulai dengan mengamati yang tengah 

melakukan permainan uno. Observasi juga berfungsi untuk melihat respon 

subjek ketika sedang bermain. Observasi dapat juga dilakukan dengan bantuan 
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video dan alat pendukung lainnya. Jadi observasi yang digunakan merupakan 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata untuk keperluan penelitian. 

c. Wawancara Mendalam 

Arikunto (2010) berpendapat bahwa wawancara adalah suatu teknik 

yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan 

tanya-jawab. Wawancara dilakukan pada  subjek mengenai sistem permainan 

uno dan tanggapannya terhadap permainan tersebut. Wawancara juga 

dilakukan terkait masalah-masalah yang perlu jawaban lebih lanjut dari hasil 

observasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat fleksibel.  

2. Teknik Analisis Data 

Ketika ada temuan atau sudah mulai mengumpulkan data, peneliti 

kualitatif bisa melakukan pembahasan secara langsung, dan diuraikan secara 

deskriptif kualitatif. Belum adanya pola yang jelas untuk menganalisis data, 

sehingga peneliti harus mencari sendiri metode yang cocok digunakan dengan 

sifat penelitiannya. Sugiyono (2014: 335) mengemukakan bahwa 

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari data secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Spradley (Sugiyono, 2014) menyatakan analisis data juga dapat dilakukan 

dengan analisis domain (memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari 

obyek), analisis taksonomi (domain dijabarkan lebih rinci), analisis komponensial 

(mengkontraskan antar elemen), dan analisis tema kultural (mencari hubungan 

secara keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam judul penelitian). 

Pedoman sederhana untuk analisis data, yang dapat dimulai sejak data 

mulai dikumpulkan. 

1. Identifikasi data permainan uno. 

2. Klasifikasi data yang telah di dapat. 

3. Deskripsikan data yang telah dikelompokkan. 
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4. Tafsirkan data ke dalam konsep permainan uno yang akan dijadikan alternatif 

bahan pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. 

5. Menyimpulkan data bahwa permainan uno bisa dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. Pada dasarnya matematika butuh 

pembelajaran yang menyenangkan. 

 

G.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menemukan masalah penelitian. 

2. Menentukan subjek penelitian. 

3. Menentukan judul penelitian. 

4. Melakukan bimbingan dalam penelitian. 

5. Menyusun proposal penelitian. 

6. Seminar proposal penelitian. 

7. Melakukan penelitian. 

8. Mengumpulkan dan menganalisis data. 

9. Melakukan bimbingan penyusunan laporan skripsi. 

10. Menyusun laporan skripsi. 

11. Mengumpulkan skripsi. 

12. Sidang skripsi. 


