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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian desain didaktis yang 

difokuskan pada materi luas daerah segitiga dan segiempat. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam dua tahap dan menekankan 

pada karakter penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. (Moelong, 2009). 

Langkah-langkah formal dalam penelitian desain didaktis ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran berupa desain didaktis 

hipotetik termasuk ADP 

2. Analisis metapedadidaktik 

3. Analisis retrospektif berupa analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi 

didaktis hipotetik dengan hasil analisis metapedadidaktik (Suryadi, 2011)  

Pemilihan desain penelitian ini didasarkan pada pendapat Drew C. J. et al 

(2008) yang dikenal dengan natural state argument: one ethical perspective is 

that the researcher has the responsibility to provide the new treatment to all 

participants. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil akhir yang diharapkan 

adalah suatu rumusan desain didaktis baru yang dapat diimplementasikan sebagai 

upaya perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kemampuan siswa 

dapat dikembangkan secara optimal. 

 

B. Tempat Penelitian 
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Penelitian berupa implementasi desain didaktis hipotetik dilakukan di 

SMP Negeri 26 Bandung yang beralamat di Jl. Sarimanah Blok 23 Sarijadi 

Bandung. Penelitian berlangsung sejak tanggal 9 Mei 2014 s.d. 30 Mei 2014. 

C. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII dengan jumlah sampel 

sebanyak 94 siswa dari tiga kelas yang berbeda. Tiga puluh satu siswa dari kelas 

VII-B, 31 siswa dari kelas VII-C, dan 32 siswa dari kelas VII-E. Penentuan kelas 

implementasi ini berdasarkan izin yang diberikan oleh Kepala Sekolah dan guru 

bidang studi matematika yang mengajar di ketiga kelas tersebut. Jadwal 

implementasi disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar yang berlaku 

di sekolah. 

 

D. Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian terbagi ke dalam dua kategori. 

Data pertama adalah data yang dikumpulkan untuk mengembangkan desain 

didaktis hipotetik berupa  data desain didaktis awal yang tercermin dalam desain 

bahan ajar buku teks pelajaran matematika sekolah dan hasil analisis video 

pembelajaran tentang luas daerah segitiga dan segiempat. Data pendukung lainnya 

untuk mengembangkan desain didaktis hipotetik ini berupa perspektif teoritis 

tentang luas daerah segitiga dan segiempat yang merupakan hasil studi literatur 

dan hasil repersonalisasi yang dilakukan penulis. 

Data kedua adalah data yang dikumpulkan untuk merumuskan desain 

didaktis empirik yang merupakan perbaikan desain didaktis hipotetik. Data yang 

dikumpulkan berupa data respon siswa selama implementasi desain, yang 

diperoleh melalui observasi dan tinjauan jawaban siswa pada lembar kerja selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 
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pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi yang 

merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Lebih 

lanjut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung sejak sebelum penulis 

memasuki lapangan hingga implementasi berlangsung. Sebelum memasuki 

lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sedangkan selama di lapangan, 

analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung menggunakan model 

Miles and Huberman mencakup data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 

2013).  

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Penelitian tahap pertama adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan penelusuran terhadap tesis dan skripsi yang relevan, video 

pembelajaran tentang luas daerah segitiga dan segiempat, dan buku teks 

pelajaran matematika sekolah. 
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2. Melakukan identifikasi situasi didaktis yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan 

menganalisis video pembelajaran luas daerah segitiga dan segiempat. 

3. Merumuskan desain bahan ajar yang diimplementasikan guru berdasarkan 

hasil analisis video pembelajaran, merumuskan hasil analisis tesis, skripsi, 

dan buku teks matematika sekolah.  

Tahap kedua pada penelitian ini dilakukan dengan urutan langkah sebagai 

berikut: 

4. Melakukan studi literatur dan repersonalisasi 

5. Mengembangkan desain didaktis hipotetik termasuk ADP berdasarkan hasil 

studi terhadap tesis dan skripsi yang relevan, analisis video, analisis buku teks 

pelajaran matematika sekolah, analisis teoritis, dan proses repersonalisasi 

yang telah dilakukan penulis 

6. Mencobakan desain didaktis hipotetik  

7. Mengumpulkan data tentang respon siswa terhadap implementasi desain 

didaktis hipotetik 

8. Membuat desain didaktis empirik berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan 

 

H. Alur Pelaksanaan Penelitian 

Berikut adalah bagan yang menggambarkan alur pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan: 
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Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian 
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