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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

berupa Penelitian Desain Didaktis (Design Didactis Research). Penelitian Desain 

Didaktis pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 

1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran berlangsung yang wujudnya 

berupa desain didaktis hipotesis termasuk Antisipasi Didaktis dan Pedagogis 

(ADP). 

2. Analisis metapedadidaktik. 

3. Analisis retrosfektif, yaitu analisis yang mengnitkan hasil analisis situasi didaktis 

hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu untuk mengkaji level 

berpikir geometri siswa dan learning trajectory berupa alur pembelajaran jenis-jenis 

segitiga, dan menyusun desain didaktis berdasarkan level berpikir geometri dan 

learning trajectory sehingga diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran 

sebelumnya dan meningkatkan level berpikir geometri van Hiele siswa SMP.  

Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : 

1. Tahap Perencanaan 

a. Memilih materi matematika yang akan dijadikan sebagai materi penelitian, dalam 

hal ini materi yang dipilih adalah jenis-jenis segitiga. 

b. Mempelajari dan menganalisis karakteristik dari materi yang telah dipilih untuk 

penelitian. 
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2. Tahap Persiapan  

a.  Menganalisis dan membuat repersonalisasi dari materi yang telah dipilih. 

b. Menganalisis video pembelajaran jenis-jenis segitiga. 

c. Melakukan tes level berpikir geometri van Hiele. 

d. Menganalisis hasil tes level berpikir geometri van Hiele. 

e. Membuat dan mengkonsultasikan desain didaktis awal yang telah dibuat kepada 

dosen pembimbing dan dosen pada saat workshop berlangsung. Desain didaktis 

awal dibuat dengan mempertimbangkan learning obstacle, learning trajectory 

dan karakteristik siswa.  

f. Memilih subjek penelitian secara acak. 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan tes level berpikir geometri van Hiele kepada kelas VII SMP yang 

akan dijadikan kelas uji coba desain didaktis awal. 

c. Melakukan uji coba desain didaktis awal. 

d. Melakukan tes level berpikir geometri van Hiele kepada kelas VII SMP yang 

telah  melakukan uji coba desain didaktis awal. 

e. Menganalisis hasil tes level berpikir geometri van Hiele sebelum dan sesudah uji 

coba desain didaktis awal. 

f. Menganalisis hasil uji coba desain didaktis awal. 

g. Melakukan perbaikan dan menyusun desain didaktis baru yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

h. Menyusun laporan 
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B. Definisi Operasional 

1. Learning obstacle merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

belajar.  

2. Learning trajectory merupakan alur atau lintasan belajar anak untuk mencapai 

tujuan atau suatu kemampuan tertentu yang difasilitasi melalui serangkaian 

aktivitas belajar yang sesuai dengan kemampuannya. 

3. Desain didaktis merupakan racangan tertulis tentang sajian bahan ajar yang 

memperhatikan respon siswa. Penyusunan dan pengembangan desain didaktis 

berdasarkan jenis-jenis segitiga yang akan disajikan dengan mempertimbangkan 

learning obstacle dan learning trajectory. Desain didaktis tersebut dirancang 

guna mengurangi munculnya learning obstacle  dan diharapkan dapat 

meningkatkan level berpikir geometri siswa SMP. 

4. Level berpikir geometri yang dimaksud dalam penelitian adalah level berpikir 

geometri van Hiele, yaitu level 0 ( Visualisasi), level 1 (Analisis), level 2 

(Deduktif Informal), level 3 (Deduktif) dan level 4 ( Rigor). 

 

C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok. Subjek penelitian kelompok 

pertama yaitu ketika melakukan uji test level berpikir geometri van Hiele  kepada dua 

kelas VII, dua kelas VIII dan satu kelas IX pada sekolah yang sama di SMP N  

Bandung. Hal ini dipilih penulis karena ingin melihat level berpikir geometri van 

Hiele siswa yang sudah memperoleh pembelajaran jenis-jenis segitiga. Subjek 
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penelitian kelompok kedua yaitu ketika melakukan penelitian pada penggunaan 

desain didaktis awal jenis-jenis segitiga adalah siswa kelas VII di salah satu Sekolah 

Menengah Pertama di kota Bandung. 

 

 

 

D. Intrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data mengenai peningkatan level berpikir geometri 

siswa maka diperlukan seperangkan instrumen. Intrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen tes ini adalah tes level berpikir 

geometri van Hiele yang disusun oleh Usiskin (1982) yang diterjemahkan oleh 

Mulyana. Tes ini dilakukan sebelum dan saat penelitian. Sebelum penelitian tes 

dilakukan di lima kelas dengan rincian dua kelas VII, dua kelas VII, dan satu kelas IX 

di salah satu SMP Negeri Bandung. Sedangkan pada saat penelitian dilakukan dua 

kali, yaitu sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) implementasi desain.  

Dalam instrumen tes yang mengukur level berpikir geometri setiap level 

terdapat lima pertanyaan. Berdasarkan jawaban yang benar, maka diberikan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Jika siswa dapat menjawab 3-5 pertanyaan dengan benar pada level 0, maka siswa 

tersebut mencapai level berpikir geometri level 0 (visualisasi) 

2. Jika siswa dapat menjawab 3-5 pertanyaan dengan benar pada level 0 dan level 1, 

maka siswa tersebut mencapai level level berpikir geometri level 1.  

3. Jika siswa dapat menjawab 3-5 pertanyaan dengan benar pada level 0, level 1 dan 

level 2, maka siswa tersebut mencapai level level berpikir geometri level 2.  
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Berdasarkan kriteria di atas, siswa dikatakan mencapai level 1 jika telah mencapai 

level sebelumnya. Begitu juga, siswa dikatakan mencapai level 2 jika semua level 

sebelumnya tercapai. Siswa yang belum mencapai level 0 dalam penelitian ini 

dinamakan dengan level pra-0. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tringgulasi teknik. Tringgulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama (Sugioyono, 2013: 330). Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Ketiga teknik tersebut dapat dinyatakan 

dalam bentuk skema sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang learning obstacle, learning 

trajectory  dan konsep pembelajaran jenis-jenis segitiga.  Dalam penelitian ini 

observasi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, observasi yang dilakukan 

sebelum penelitian yaitu mengobservasi video pembelajaran jenis-jenis segitiga yang 

Obeservasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

Sumber Data 

Sama 

Gambar 3.1 :Skema Tringgulasi Teknik 
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diperoleh dari kegiatan lesson study Pendidikan Matematika FPMIPA UPI. Bagian 

kedua, observasi ini dilakukan perekaman dan pemotretan pada saat penerapan desain 

awal yang akan dijadikan bahan analisis lebih lanjut.  

Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi lebih mendalam karena 

jawaban responden belum mempresentasikan kesulitan belajar. Wawancara dilakukan 

agar peneliti dapat mengidentifikasi kesulitan belajar dalam jenis-jenis segitiga. 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi video pembelajaran, buku-

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan data lain yang relevan. 

Hal ini ditujukan untuk perolehan data yang semakin objektif. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti dalam tahap analisis data sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan informasi 

2. Menganalisis secara keseluruhan informasi yang diperoleh 

3. Mengklasifikasikan informasi yang diperoleh 

4. Membuat uraian terperinci mengenai hal-hal yang muncul pada saat pengujian 

5. Mencari hubungan dan membandingkan antara beberapa kategori 

6. Menemukan dan menetapkan pola atas dasar data aslinya 

7. Melakukan interpretasi 

8. Menyajikan secara naratif 


