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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pada konsep 

garis dan sudut ditemukan suatu learning trajectory yang terlewatkan. Hal 

tersebut juga berdampak pada munculnya learning obstacle yang muncul pada 

siswa. Oleh karena itu, penulis merasa perlu adanya perubahan dalam lesson 

design pada pembelajaran konsep garis dan sudut. Sehingga metode penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa 

Penelitian Desain Didaktis (Didactical Design Research).   

Menurut Suryadi (2010), Penelitian Desain Didaktis (Didactical Design 

Research) adalah penelitian yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:  

(1) analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa Desain 

Didaktis Hipotesis termasuk ADP, (2) analisis metapedadidaktik, dan (3) analisis 

retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis 

hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktis. 

Sehingga secara umum, akan dijabarkan tiga tahapan yang terdiri atas beberapa 

kegiatan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini, diantaranya: 

Tahap 1: Analisis Situasi Didaktis Sebelum Pembelajaran 

1. menentukan materi matematika yang akan menjadi bahan penelitian, 

2. mencari data atau literatur mengenai materi yang telah ditentukan, 

3. mempelajari dan menganalisis materi yang telah ditentukan, 

4. melakukan studi pendahuluan dengan mengembangkan instrumen tes, berupa 

Tes Kemampuan Responden (TKR) awal. Kemudian melaksanakan TKR dan 

menganalisisnya untuk mengetahui learning obstacle pada konsep garis dan 

sudut, 

5. melakukan repersonalisasi dan rekontekstualisasi, 

6. menyusun learning trajectory untuk pembelajaran garis dan sudut, 

7. melakukan tes tahapan berpikir geometri berdasarkan Van Hiele, 
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8. menganalisis hasil dari tes tahapan berpikir geometri berdasarkan Van Hiele. 

9. menyusun desain didaktis yang sesuai dengan hambatan (learning obstacle) 

siswa dan berdasarkan Realistic Mathematics Education (RME) mengenai 

konsep garis dan sudut, 

10. membuat prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat desain 

didaktis diimplementsikan dan mempersiapkan antisipasi dari respon siswa 

yang mungkin muncul. 

Tahap 2: Analisis Metapedadidaktis 

1. mengimplementasikan desain didaktis yang telah disusun, 

2. menganalisis situasi dan berbagai respon saat desain didaktis 

diimplementasikan, 

3. mengaitkan prediksi respon dan antisipasi yang telah dibuat sebelumnya 

dengan respon siswa yang terjadi pada saat implementasi desain didaktis. 

Tahap 3: Analisis Retrospektif 

1. melaksanakan TKR (Tes Kemampuan Responden) akhir, 

2. menganalisis hasil dari TKR akhir untuk mengetahui apakah hambatan siswa 

yang teridentifikasi masih muncul atau tidak,  

3. menyusun desain didaktis revisi mengenai konsep garis dan sudut, dan 

4. menyusun laporan penelitian.  

Adapun desain penelitian tersebut, peneliti sajikan dalam bentuk skema 

prosedur pelaksanaan penelitian (diadaptasi dari Gambaran skematik pelaksanaan 

penelitian, Hendra, 2011). 
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Gambar 3.1 Skema Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
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B. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan 

panduan wawancara. 

1. Tes Kemampuan Responden 

Instrumen tes pada penelitian ini peneliti sebut sebagai Tes Kemampuan 

Responden (TKR), terdiri atas tes penguasaan konseptual sebanyak 7 soal. Tes 

Kemampuan Responden (TKR) dilakukan sebanyak dua kali, yaitu TKR awal 

(studi pendahuluan) dan TKR akhir. Pada TKR awal, instrumen tes ini digunakan 

untuk mengetahui learning obstacle siswa terkait konsep garis dan sudut. 

Sedangkan pada TKR akhir, instrumen tes ini digunakan untuk mengetahui 

apakah learning obstacle siswa masih ada setelah dilaksanakannya desain didaktis 

awal. 

TKR awal dan akhir adalah instrumen tes berupa soal berbentuk essay. Soal 

berbentuk essay diberikan dengan pertimbangan bahwa diharapkan jawaban yang 

didapat bukan merupakan jawaban hasil „tebak‟ tetapi merupakan hasil pemikiran 

terlebih dahulu. Sebagian butir tes dimodifikasi dari soal-soal latihan yang ada 

pada buku paket matematika SMP dan buku kumpulan soal-soal, serta sebagian 

lainnya dibuat sendiri oleh peneliti. Adapun instrumen tes yang akan dijadikan 

TKR ini dikembangkan dengan dasar: 

a. Pemahaman konsep garis dan sudut terkait concept image. 

b. Pemahaman konsep garis dan sudut terkait implicit information. 

c. Pemahaman konsep garis dan sudut terkait kemampuan koneksi dengan 

konsep matematika lain. 

Sebelum dilaksanakan TKR, instrumen tes terlebih dahulu dilakukan validasi 

muka dan validasi isi. Pada saat melaksanakan TKR, responden mengerjakan 

soal-soal TKR sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara peneliti dan 

responden.  

2. Tes Tahap Berpikir Geometri berdasarkan Teori Van Hiele 

Instrumen tes ini mengadopsi instrument Van Hiele Geometry Test (VHGT) 

yang dikembangkan oleh Usiskin (1982). Setiap pertanyaan dibangun untuk 
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mengukur tahap berpikir geometri siswa berdasar teori Van Hiele. Berdasarkan 

penelitian Mustangin (2011), Syafi‟I (2011), dan Lestariyani (2013), siswa SMP 

berada pada tahap berpikir 1 dan 2 menurut Van Hiele. Hal tersebut menjadi dasar 

penulis memutuskan hanya menggunakan 15 buah soal dari 25 soal yang ada pada 

VHGT.  Setiap tahap pada tes tahap berpikir geometri diwakili oleh 5 buah soal 

pilihan ganda. Berikut indikator instrumen VHGT. 

Tabel 3.1 Indikator Instrumen VHGT 

Tahap Berpikir 

Van Hiele 
Deskripsi 

No. 

Soal 
Deskripsi Soal 

Tahap 

Visualisasi 

Mengenal 

bentuk 

geometri 

secara 

keseluruhan 

1.  Menentukan bangun persegi diantara 

bangun persegi panjang dan segitiga. 

2.  Menetukan bangun segitiga diantara 

bangun segiempat dan poligon. 

3.  Menentukan bangun persegi panjang 

diantara bangun segi empat yang lain. 

4.  Mengenali persegi diantara bangun segi 

empat lain. 

5.  Menentukan bangun jajargenjang. 

Tahap Analisis Memahami 

sifat-sifat 

yang 

dimiliki 

bangun 

geometri 

6.  Menentukan sifat-sifat dari bangun 

persegi. 

7.  Menentukan sifat-sifat dari bangun 

persegi panjang. 

8.  Menentukan sifat-sifat dari bangun belah 

ketupat. 

9.  Menentukan sifat utama dari bangun 

segitiga sama kaki. 

10.  Menentukan sifat poligon yang dibentuk 

dari perpotongan dua buah lingkaran. 

Tahap Deduksi 

Informal 

Mengetahui 

hubungan 

terkait antar 

bangun 

geometri 

dan bangun 

geometri 

lainnya. 

11.  Memahami logika sederhana kelompok 

bangun dengan menggunakan pernyataan 

“jika…, maka …” 

12.  Menentukan logika kelompok jenis-jenis 

segitiga. 

13.  Menentukan bangun persegi panjang yang 

dihadirkan dalam beberapa bentuk. 

14.  Menentukan kelompok sifat satu bangun 

ke dalam sifat bangun lain (segi empat). 

15.  Menentukan sifat khusus yang dimiliki 

oleh suatu bangun (persegi panjang), 

tetapi tidak dengan bangun lain 

(jajargenjang). 
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Berdasarkan Tabel 3.1, penulis menggunakan tiga subtes. Setiap subtes 

mewakili satu tahap berpikir geometri. Setiap tahap terdiri dari lima buah soal 

pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Setiap nomor benar diberi skor 1 dan jika 

salah atau tidak dijawab diberi skor 0. Siswa dianggap lulus suatu tahap jika 

memenuhi kriteria benar 3 dari 5 soal pada setiap subtesnya. Lulusnya tahap 2 dan 

3 dapat dilalui jika responden lulus pada tahap sebelumnya. Jika responden lulus 

suatu tahap namun tidak lulus pada tahap sebelumnya, maka responden tersebut 

dikategorikan sebagai “nofit”.   

3. Retrospective Semi-Structured Interview 

Setelah responden menyelesaikan soal-soal TKR, kemudian dilanjutkan 

dengan wawancara. Wawancara akan segera dilakukan setelah responden 

mengikuti TKR, sehingga diharapkan responden yang bersangkutan masih 

mengingat dan mampu menjelaskan jawabannya atas penyelesaian soal-soal TKR 

tersebut. Wawancara ini oleh Abdullah (Mansyur, 2010: 50) disebut retrospective 

semi-structured interview.  

Pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun dan diajukan disesuaikan dengan 

kebutuhan informasi yang diperoleh sebagai sumber data. Selain itu, salah satu 

komponen pertanyaan yang akan juga diajukan adalah tentang keyakinan 

responden atas jawabannya. 

Kegiatan wawancara ini akan direkam dengan menggunakan tape-recorder. 

Rekaman yang tersimpan dalam tape-recorder, selanjutnya akan dibuat dalam 

format Word File. Hasil wawancara kemudian disesuaikan dengan jawaban yang 

ditulis responden, sehingga diperoleh suatu sinkronisasi jawaban, antara yang 

tertuang dalam tulisan dan penjelasan secara lisan oleh responden. 

 

C. Responden 

Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama adalah responden pada studi pendahuluan. Responden ini yang mengikuti 

TKR awal, yaitu siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran konsep garis dan 

sudut, yaitu, siswa SMP kelas VIII dan IX. Sedangkan responden pada kelompok 
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kedua adalah responden yang akan mengikuti tes tahap berpikir geometri dan 

TKR akhir (setelah implementasi desain didaktis), yaitu siswa SMP kelas VII 

semester I. Seluruh responden dipilih berasal dari sekolah yang sama, dengan 

harapan dapat menjadi perbandingan antara hasil proses pembelajaran guru di 

sekolah tersebut sebelum adanya penelitian ini dengan hasil proses pembelajaran 

desain didaktis. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan melalui studi literatur dan studi lapangan. Secara khusus, 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan TKR (Tes 

Kemampuan Responden), tes tahapan geometri, wawancara dan observasi 

TKR akan dilaksanakan dua kali, yaitu TKR awal yang digunakan untuk 

mengidentifikasi hambatan (learning obstacle) siswa terkait konsep garis dan 

sudut, Tes Kemampuan Geometri, dan TKR akhir yang akan dilakukan setelah 

implementasi desain didaktis digunakan untuk mengetahui respon siswa 

berdasarkan desain didaktis. Wawancara akan dilakukan setelah melaksanakan 

TKR. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara, maka akan 

disusun panduan wawancara sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Panduan 

wawancara ini tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan jawaban 

reponden. Sedangkan observasi akan dilakukan peneliti secara langsung selama 

pelaksanaan TKR, wawancara dan implementasi desain didaktis. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan apa yang diungkapkan Suryadi (2010) bahwa penelitian desain 

didaktis (Didactical Design Research) adalah penelitian yang dilaksanakan 

melalui tiga tahapan, yaitu analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran, analisis 

metapedadidaktik, dan analisis retrosfektif. Sehingga dalam penelitian ini pun 

akan dilakukan tiga tahapan analisis data, yaitu: 
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1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran, yaitu analisis hasil TKR awal 

dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi learning obstacle siswa 

mengenai konsep garis dan sudut. Selain itu analisis tes tahapan berpikir 

geometri untuk mengetahui posisi tahapan berpikir geomeri siswa.  

2. Analisis metapedadidaktis, yaitu analisis situasi dan berbagai respon saat 

desain didaktis konsep garis dan sudut diimplementasikan. 

3. Analisis retrosfektif, yaitu analisis hasil TKR akhir untuk mengetahui apakah 

learning obstacle siswa yang teridentifikasi sebelumnya, masih muncul atau 

tidak. 

 

F. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas 

(reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji 

komfirmabilitas (obyektivitas). Namun, yang utama adalah uji kredibilitas data. 

Pada pengujian kredibilitas data terdapat beberapa metode, yaitu perpanjangan 

pengamatan, meningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan membercheck. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode meningkatan 

ketekunan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan 

meningkatkan ketekunan, diharapkan peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis. Sebagai bekal peneliti dalam meningkatkan 

ketekunaan, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti. Sehingga diharapkan wawasan peneliti akan semakin luas 

dan tajam, serta analisis yang akan dilakukan peneliti pun semakin mendalam dan 

komprehensif. 

 

G. Definisi Operasional 
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1. Learning Obstacle merupakan hambatan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran, yang dapat disebabkan oleh faktor hambatan ontogeni 

(kesiapan mental belajar), hambatan didaktis (akibat pengajaran guru) dan 

hambatan epistimologis (pengetahuan siswa yang memiliki konteks aplikasi 

yang terbatas).  

2. Learning Trajectory adalah suatu alur kegiatan pembelajaran yang disusun 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih bermakna. 

3. Desain Didaktis adalah suatu rancangan kegiatan pembelajaran yang disusun 

dengan memperhatikan learning obstacle siswa dan respon siswa. 

4. Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pendekatan belajar 

matematika yang tidak hanya menunjukkan adanya keterkaitan antara 

matematika dengan dunia nyata, tetapi lebih menekankan pada penggunaan 

situasi yang dapat dibayangkan oleh siswa. 

 


