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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Pendekatan  Penelitian 

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan lebih membutuhkan data 

kualitatif tetapi dalam hal tertentu akan disajikan secara kuantitatif deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan dalam  

pengolahan data mulai dari mereduksi, menyajikan dan memverifikasi serta 

menyimpulkan data, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara 

matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan  pada  kajian interpretatif. 

Sebagaimana Creswell (1988:15) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah : 

Qualitative research is an  inquiry process of understanding  based on 
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or  
human  problem words, report detailed views of informants, and 
conducts the study in  a natural setting. 
 

Memaknai  paparan di atas, bahwa penelitian  kualitatif adalah proses 

penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu 

dengan cara  menyelidik  masalah  sosial atau manusia. Peneliti membuat  

gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan 

pandangan-pandangan  para informan secara rinci, dan melakukan  penelitian  

dalam situasi  alamiah. 

Pemahaman lain  tentang  pendekatan  kualitatif, menurut Nasution 

(1996:18) menyebutkan “penelitian kualitatif sebagai  penelitian  naturalistik”. 

Sebab, situasi lapangan  penelitian  bersifat natural atau wajar, sebagaimana 
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adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen. Untuk  memahami  makna  

dari  fenomena yang terjadi  secara alamiah  yang berkaitan  dengan kajian  di 

atas, maka peneliti berperan  sebagai “key instrument”,  yang harus 

mengumpulkan  data dengan mendatangi langsung sumber  data (Bogdan dan 

Biklen, 1990:27); perspektif  emic  berperan  sebagai  instrumen  untuk 

memahami dan menjelaskan  situasi  kesulitan-kesulitan  (learning obstacle)  

siswa SMP, siswa SMA dan mahasiswa STKIP  dalam menyelesaikan  

pemecahan  masalah terkait materi  luas daerah  segitiga. 

Argumentasi  di atas sesuai dengan yang  disampaikan oleh Lincoln dan 

Guba (1985:199) yaitu .... “the human–as-instrument is inclined toward methods 

that  are  extensions of normal human activities; looking, listening, speaking, 

reading, and the like”.Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa  manusia 

sebagai instrumen dapat memahami makna  interaksi antar  manusia, membaca 

gerak muka, menyelami  perasaan  dan  nilai  yang  terkandung dalam ucapan atau 

perbuatan responden (Nasution, 1996:9; Moleong, 2005:9). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian pendahuluan meliputi identifikasi kesulitan siswa, identifikasi 

peta konsep yang berkaitan dengan pemecahan masalah materi luas daerah 

segitiga, mengidentifikasi disain didaktis pada pembelajaran sebelumnya.  

Kesulitan-kesulitan siswa pada  penyelesaian masalah  yang diajukan 

dilihat dari sudut pandang  karakteristik  kesulitan siswa. Data kesulitan-kesulitan  

diperoleh melalui tes terkait materi luas daerah segitiga. Soal tes pemecahan 

masalah luas daerah segitiga terlebih dahulu di judgment  oleh pembimbing.  
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Jawaban pertanyaan digunakan sebagai sumber data. Data yang tidak terungkap 

melalui  tes diperdalam dengan mempergunakan : 

a) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan menggali informasi lebih mendalam 

dari responden karena dipandang hasil jawaban pertanyaan belum bisa 

merepresentasikan  kesulitan siswa, melalui wawancara peneliti dapat: (1) 

mengidentifikasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematis  luas 

daerah segitiga; (2) Mengetahui tanggapan siswa terhadap disain didaktis  yang 

dikembangkan. 

Bersandar pada klasifikasi Moleong (2008) bahwa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

Ke-satu, wawancara percakapan informal (the informal conversation 

interview), wawancara sepenuhnya didasarkan pada susunan pertanyaan spontan 

ketika interaksi berlangsung khususnya pada proses observasi partisipatif di 

lapangan, terkadang orang yang diwawancarai tidak diberitahu bahwa mereka 

sedang diwawancarai.  

Ke-dua, wawancara umum  dengan pendekatan terarah (the general 

interview guide approach), jenis wawancara yang menggariskan sejumlah isu 

yang harus digali dari setiap responden sebelum wawancara dimulai. Pertanyaan 

yang diajukan tidak perlu dalam urutan yang diatur terlebih dahulu atau dengan 

kata-kata yang disiapkan. Panduan wawancara memberikan checklist selama 

wawancara untuk meyakinkan bahwa topik-topik yang sesuai telah 
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terakomodasi. Penelitian menyesuaikan baik urutan pertanyaan maupun kata-

kata  untuk responden tertentu. 

Ke-tiga, wawancara terbuka yang baku (the standadized open-ended 

interview), meliputi seperangkat pertanyaan yang secara seksama disusun 

dengan maksud untuk menjaring informasi mengenai isu-isu yang sesuai dengan 

urutan dan kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Jenis wawancara yang dijelaskan di atas digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi dari subjek penelitian, sesuai dengan permasalahan yang 

dirumuskan. Seringkali peneliti sendiri melakukan intervensi dan melakukan 

probing  agar informasi yang diperoleh terjamin reliabilitasnya.  

b) Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta tentang 

kesulitan-kesulitan responden dalam pemecahan masalah terkait materi luas 

daerah segitiga dan melihat disain didaktis awal  pada pembelajaran terdahulu 

yang disusun guru.  

Dalam hal ini  peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur dengan 

tujuan agar responden terbiasa, sehingga dapat berperilaku sewajarnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran terkait materi luas daerah segitiga dan mengamati 

respon siswa terhadap disain didaktis yang dikembangkan. Untuk kepentingan 

dalam penelitian ini, maka observasi ini dilakukan perekaman dan pemotretan 

yang akan dijadikan bahan analisis lebih lanjut. 
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c) Studi  Dokumentasi 

Peneliti memanfaatkan sumber-sumber berupa catatan dan dokumen  

(non human resources) untuk pengembangan analisis kajian. Sebagaimana 

Lincoln dan Guba (1985:276-277) menjelaskan  bahwa  catatan  dan dokumen  

ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau  

sebagai bentuk  pertanggungjawaban 

Kajian  dokumen difokuskan pada  aspek materi yang terkait peta konsep 

yang berkaitan dengan pemecahan masalah luas daerah segitiga, Dokumen-

dokumen itu adalah buku paket matematika untuk kelas VII SMP dan MTs  

yang berjudul Matematika konsep dan aplikasinya. 

Penelitian pengembangan  meliputi pengembangan disain didaktis 

pemecahan masalah luas daerah  segitiga berdasarkan hasil identifikasi kesulitan 

siswa,  identifikasi peta konsep, dan hasil observasi disain didaktis awal  pada 

pembelajaran yang  dikembangkan  guru. Hasil pengembangan disain didaktis 

pemecahan  masalah luas daerah segitiga diujicobakan pada siswa kelas VII 

SMPN di Sumedang, untuk mengetahui tanggapan siswa diberikan angket. 

Angket yang digunakan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab peserta 

didik, untuk memperoleh data mengenai tanggapan mereka terkait pembelajaran 

pemecahan masalah luas daerah segitiga. Siswa diminta untuk menjawab 

pernyataan dengan jawaban berupa: sangat setuju (SS), Setuju (S), Tidak setuju 

(TS), dan Sangat tidak setuju (STS) (Ruseffendi, 1998:74). 

Pedoman observasi digunakan untuk mengungkap hal-hal yang belum 

terangkat melalui tes dan angket, yaitu berupa aktivitas guru dan siswa pada 
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pengembangan  disain  didaktis pemecahan masalah  luas daerah  segitiga. 

Pedoman observasi dipersiapkan oleh peneliti sebelum pelaksanaan penelitian. 

Observasi dilaksanakan selama uji coba terbatas pengembangan  disain  didaktis. 

 

B. Subjek Penelitian dan  Sumber Data Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dibagi kedalam dua tahap: pertama subjek penelitian 

pendahuluan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan (learning obsacles)  adalah 

siswa kelas XI di satu SMPN di Sumedang,  siswa kelas XII  di  satu SMAN di 

Sumedang dan mahasiswa tingkat II STKIP di Jawa Barat, guru matematika  

SMPN di sumedang adalah subjek penelitian peta konsep  dan disain didaktis 

awal. Kedua subjek penelitian pada pengembangan  disain didaktis pemecahan 

masalah matematis luas daerah segitiga dan untuk mengetahui  tanggapan siswa 

terhadap  disain didaktis yang dikembangkan penelitian  difokuskan pada siswa 

kelas VII pada salah satu SMP di Sumedang.  

2. Sumber Data 

Sumber data untuk kepentingan analisis  dalam  penelitian  ini  dibagi  

dalam dua kategori, yakni: pertama,  hasil tes responden terkait pemecahan  

masalah  luas daerah  segitiga, buku teks matematika kelas VII dan silabus 

matematika kelas  VII. Kedua,  sumber responden, dipilih  secara purposive 

sampling, yang  didasarkan   pada : (a) memainkan  peran penting pembelajaran 

matematika di sekolah; (b) memiliki  pengetahuan yang berharga sesuai  dengan 
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kajian  penelitian (c) memiliki  keinginan bekerja sama dan berbagi infomasi  

tentang  kajian penelitian.  

Pada penelitan  pendahuluan  untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa 

(learning obstacle) secara mendalam setelah menganalisis hasil tes, peneliti 

mengadakan wawancara terhadap responden dari satu kelas IX siswa SMP 

diambil 3 orang, satu kelas XII siswa SMA diambil 3 orang dan satu kelas 

mahasiswa semester II STKIP diambil 3  orang yang diteliti pada penelitian 

pendahuluan. Sebagaimana dijelaskan pada  tabel 3.1 

Tabel 3.1 
Subjek  penelitian pendahuluan  

 
 

No 

 

Subjek Penelitian 

 

Jumlah 

 

Kode 

 

1 

2 

3 

4 

 

Guru SMP di Sumedang 

Siswa di satu SMP di Sumedang 

Siswa di satu SMA di Sumedang 

Mahasiswa STKIP di Jawa Barat 

 

1 

3 

3 

3 

 

A 1 

A2,A3,A4 

A5,A6,A7 

A8,A9,A10 

 Jumlah 10  

 

C. Teknik Analisis  Data  

Data yang terkumpul  dalam penelitian  ini  berupa data verbal. Analisis 

data menggunakan  model  interaktif dari  Milles dan Hubarmen,   (2007:20) 

Analisis data dilakukan  mengikuti  tahap-tahap berikut : 
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1. Pengumpulan data 

Ke-satu penelitan  pendahuluan data kesulitan-kesulitan responden terkait 

pemecahan  masalah luas daerah segitiga diperoleh  dari hasil tes, data yang 

tidak terungkap melalui tes diperdalam dengan  menggunakan  teknik 

wawancara, observasi  dan  dokumentasi. Data mengenai  disain didaktis awal  

yang dibuat oleh guru diperoleh  melalui teknik observasi dan wawancara. Data 

peta konsep diperoleh melalui wawancara. 

Ke-dua penelitian pengembangan, data tanggapan siswa pada  pembelajaran 

pengembangan disain didaktis pemecahan luas daerah segitiga diperoleh 

melalui angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data 

yang berupa data verbal  dari wawancara diubah  menjadi  bentuk tulisan. 

2. Reduksi data 

Data  yang  diperoleh di lapangan selanjutnya dipilih  sesuai  dengan  tujuan  

permasalahan  yang ingin dicapai yaitu kedalam penelitan pendahulan dan 

penelitian  pengembangan.  Dari hasil  kegiatan  mereduksi data  ini, data 

terpilih  kemudian dipisahkan  dari data yang tidak perlu. Akan tetapi,  data 

tersebut tidak dihilangkan. Maksudnya, data  lain yang terungkap lewat  

pengambilan data  tetap  dipertimbangkan  untuk mendukung  data utama. 

Selanjutnya,  data  setiap aspek diteliti. 

3. Penyajian data 

Dalam tahap ini, data penelitan  pendahulan akan disajikan secara kuantitatif 

deskriptif yaitu dalam bentuk tabel dan persentase, adapun aspek-aspek  yang 



 
 

59 
 

 
 

diteliti sesuai  identifikasi  penelitian. Data penlitian pengembangan  akan 

disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil angket. 

4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan diperoleh  setelah  kegiatan mereduksi data dan 

menyajikan data. Kesimpulan  merupakan  hasil  kegiatan  mengaitkan  

pertanyaan-pertanyaan penelitian  dengan  data yang diperoleh  dilapangan. 

 

 

 

   

 

 

 

Bagan 3.1 Komponen-komponen Analisis Data 

Setelah  data terkumpul,  analisis  akan dilakukan  dengan cara  induktif, 

mendekatkan  data  dan temuan  pada teori  landasan, sebagaimana  yang  

dijabarkan oleh Miles dan Huberman (2007:20) Langkah-langkah  dan analisisnya 

adalah  sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa (learning  obstacles)  pada   

penyelesaian masalah  yang diajukan terkait materi   luas  daerah  segitiga. 

2) Mengidentifikasi dampak  situasi  didaktis  pemecahan masalah   siswa pada  

materi luas  daerah segitiga. 

 
Pengumpulan data 
 

 
Reduksi data 

 
Penyajian data 

 
Penarikan kesimpulan 



 
 

60 
 

 
 

3) Mengidentifikasi  model  antisipasi  dan  situasi  didaktis yang  dapat  

dikembangkan  berdasarkan  analisis respon siswa serta  kecenderungan pola  

pikir  mereka.  

4) Mencari keterkaitan  kesulitan-kesulitan siswa (learning obstacles)   dengan  

model  antisipasi  dan  situasi  didaktis yang  dapat dikembangkan  berdasarkan  

analisis  respon  siswa serta kecenderungan  pola pikir  mereka. 

5) Mengidentifikasi peta konsep yang berkaitan dengan pemecahan masalah 

matematis pada materi luas daerah segitiga. 

6) Merancang disain didaktis pemecahan masalah matematis luas daerah segitiga 

setelah mengidentifikasi kesulitan siswa dari hasil tes, wawancara, karakteristik 

siswa dan kajian teori yang relevan. 

7) Mengadakan ujicoba terbatas disain didaktis yang dikembangkan pada siswa 

kelas VII SMPN di Sumedang. 

8) Mengidentifikasi respon siswa terhadap disain didaktis yang dikembangkan. 

9) Menarik  kesimpulan. 

 

D. Kriteria Keabsahan Data 

Ada empat  kriteria  yang digunakan untuk menetapkan  keabsahan  data 

dalam  penelitian ini, seperti  yang  dijelaskan  Moleong (2008), yakni : 

1) Derajat  kepercayaan (credibility); peneliti melakukan 6 (enam) teknik  

pemeriksaaan keabsahaan data yang  meliputi, yakni : 

a) Perpanjangan  keikutsertaan peneliti di lokasi penelitian; 

b) Ketekunan dan keajegan  pengamatan peneliti di lapangan; 
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c) Triangulasi, dilakukan  dengan  mencek ulang  temuan antar sumber data, 

metode pengumpul  data dan teori yang relevan dengan  fokus  penelitian 

(teori belajar dan pembelajaran); 

d) Pengecekan teman sejawat  dilakukan melalui  diskusi  dengan rekan guru, 

kepala sekolah dan pengawas pendidikan dinas  pendidikan; 

e) Kecukupan  referensial; melakukan  cek terhadap referensi dan pustaka dan 

sumber-sumber yang relevan; 

f) Kajian  kasus negatif, mengumpulkan  contoh  dan kasus  yang tidak  sesuai  

dengan pola dan kecenderungan  informasi  yang telah  dikumpulkan dan 

digunakan  sebagai  bahan  pembanding. 

2) Derajat  Keteralihan (transferability); dilakukan  dengan uraian  rinci yang  

mengacu pada fokus  permasalahan penelitian; 

3) Derajat Kebergantungan (dependability); dilakukan  dengan audit  

kebergantungan; 

4) Derajat Kepastian (confirmability); dilakukan  dengan memeriksa (audit) 

kepastian.  

1. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian   

 Proses penelitian  kualitatif  batas  antara  satu tahapan dengan tahapan 

berikutnya sulit  dinyatakan  secara tegas. Hal  itu sejalan  dengan sifat 

“emergent” dari  penelitian  kualitatif  yaitu sifat yang senantiasa mengalami 

perubahan sepanjang penelitian dilaksanakan. Untuk  memperoleh  data dalam  

penelitian  kualitatif, dilakukan  langkah-langkah berikut. 
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1. Tahap Pra-penelitan 

Tahap ini meliputi  berbagai studi kepustakaan, membuat disain penelitian, 

melaksanakan  bimbingan intensif, menentukan lokasi penelitian, mengurus 

perizinan, dan menyiapkan kelengkapan kegiatan penelitian, mencari data yang 

sesuai dengan  fokus penelitan, memilih sumber data yang sesuai dengan fokus 

penelitian, memilih  sumber data  yang terandalkan, menyusun pedoman 

wawancara untuk memperoleh  data.   

2. Penelitian Pendahuluan.  

  Tahap ini meliputi identifikasi kesulitan responden pada pemecahan masalah 

luas daerah  segitiga. Peneliti menggali dan menjaring data dilapangan melalui 

tes dan wawancara yang diberikan pada siswa kelas IX SMPN di Sumedang, 

siswa kelas XII SMAN di Sumedang dan mahasiswa STKIP di Jawa Barat. 

Untuk mengidentifikasi peta konsep dan disain didaktis awal menggunakan 

teknik wawancara yang diadakan  pada guru matematika kelas VII di SMPN 

Sumedang.  

3. Tahap Penelitian Pengembangan. 

Pada tahap penelitian ini,  peneliti  menggali  dan menjaring data  di lapangan  

melalui angket, wawancara, observasi. Kegiatan yang  dilakukan  dalam tahap  

penelitian adalah : 

a) Melaksanakan pembelajaran pengembangan disain didaktis pemecahan 

masalah. 

b) Mengadakan interaksi dengan siswa selama pembelajaran. 

c) Mengadakan  pengamatan selama pembelajaran. 
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d) Memberikan tes lisa selama pembelajaran. 

4. Tahap Pengolahan  dan  Analisis Data. 

Tahap  ke-satu, terdiri  dari menganalisis jawaban siswa SMP,SMA dan 

mahasiswa STKIP. Setelah data terkumpul dijadikan bahan  untuk  

mengembangkan disain didaktis. Menganalisis hasil wawancara dengan  guru 

matematika terkaita peta konsep dan  disain  didaktis awal. Tahap ke-dua, 

Setelah data diperoleh dari penelitian pendahuluan maka penelitian 

pengembangkan menjawab semua identifikasi yang muncul pada disain 

didaktis awal sehingga pada pengembangan disain didaktis merupakan 

penyempurnaan pada penelitian pendahuluan. Setelah pengembangan  disain 

selesai maka diujicobakan pada siswa kelas VII untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap disain yang dikembangkan. 

5. Tahap Penyajian  laporan Hasil  penelitian. 

Tahap ini  berbentuk  kegiatan  pengetikan naskah laporan,  penyuntingan, 

penyusunan naskah akhir, pengesahan  pembimbing, penggandaan  dan 

pencetakan  naskah jadi, penyerahan  naskah kepada  Program  Pascasarjana 

Universitas Pendidikan  Indonesia. 


