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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami 

fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (Sarosa, 2012, hlm. 

9). Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena lebih fleksibel 

sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan oleh temuan selama 

proses penilitan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memberikan 

kebebasan kepada peneliti dan proses pengkajian data yang 

mendalam. Penelitian ini tidak terpaku pada jawaban yang diberikan 

oleh subjek penelitian, sehingga dapat diperdalam dan digali lebih 

jauh data yang menyebabkan siswa memberikan jawaban tersebut. 

Tujuan dari peneltian ini adalah mengetahui ragam representasi 

dan jenis reresentasi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan 

masalah ptLSV, sehingga tekhnik dan prosedur yang cocok untuk 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mengambil tekhnik 

deskriptif dikarenakan penelitian ini memaparkan yang terdapat atau 

terjadi dalam sebuah kancah lapangan atau wilayah tertentu 

(Arikunto, 2010, hlm. 3). Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian 

yang dibatasi pada siswa SMP kelas tujuh dari tiga SMP negeri di 

Kota Bandung Rayon Barat. 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan 

tidak kaku. Desain penelitian mengikuti alur penelitian dan dapat 

berubah menyesuaikan dengan kondisi subjek yang diteliti. Adapun 

desain penelitian kulaitatif terbagi menjadi lima bagian yaitu 

grounded teori, etnografi, studi kasus, fenomenologgi, dan naratif 

(Williams, 2007, hlm. 68). Berdasarkan tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengeksplorasi ragam representasi siswa dengan gaya 

kognitif FD dan siswa yang bergaya kognitif FI maka digunakan 

desain penelitian naratif. 

Sumber informasi yang digunakan peneliti untuk menjawab 

rumusan masalahnya sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
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Sumber Data dan Metoda Memperoleh Data 

Jenis Informasi (Data) Sumber Metoda Memperoleh Informasi 

Gaya kognitif Subjek Hasil tes GEFT  Tes 

Kemampuan pemecahan 

masalah PtLSV siswa 

Hasil tes TPMP 

serta hasil 

wawancara 

subjek terpilih  

Tes dan wawancara 

Profil representasi siswa Hasil tes TPMP 

dan hasil 

wawancara 

subjek terpilih  

Tes, wawancara dan kajian 

dokumen (buku catatan siswa) 

Desain penelitian mencakup Prosedur atau langkah yang 

dilakukan pada proses penelitian. Prosedur penelitian ini terbagi ke 

dalam tiga tahapan kegiatan, sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi literatur 

b. Mengidentifikasi masalah 

c. Menyusun proposal penelitian 

d. Melakukan seminar proposal penelitian 

e. Menyusun instrumen penelitian, yaitu instrument Tes 

Pemecahan Masalah PtLSV (TPMP) 

f. Melakukan uji instrument TPMP, mencakup vaidasi, 

reliabilitas, keterbacaan soal, daya pembeda dan indeks 

kesukarannya.  

g. Menentukan sekolah yang akan dijadikan subjek penelitian 

h. Mengurus perizinan penelitian 

2) Tahap Pelaksanaan 

a. Memilih subjek penelitian 

b. Melaksanakan tes Group Embedge Field Test (GEFT) 

c. Melaksanakan tes pemecahan masalah PtLSV (TPMP) 

d. Mengelompokan siswa untuk diwawancara 

e. Melakukan wawancara 

3) Tahap Penyelesaian 

a. Mengumpulkan data 

b. Mengolah dan menganalisis data 

c. Membuat kesimpulan 

d. Menyusun laporan penelitian  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 89 siswa kelas tujuh dari tiga SMP 

negeri di kota Bandung rayon barat. Pengambilannya didasarkan pada 

tigkatan nilai rata-rata UN tahun 2017 yang diperoleh sekolah. 
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Berikut data nilai rata-rata UN tahun 2017 yang diperoleh sekolah 

yang diambil untuk penelitian. 

 

Tabel 3.2 

Data Nilai UN Sekolah yang Digunakan dalam Penelitian 
Inisial Sekolah Nilai UN Tahun 2017 

SMP A 76.32 

SMP B 66.29 

SMP C 53.52 

Alasan pemilihan sekolah tersebut dikarenakan kualitas siswa 

yang masuk ke suatu lembaga pendidikan berbeda-beda. Sekolah 

dengan kualitas tergolong baik (ditinjau dari nilai UN) cenderung 

menjadi prioritas siswa-siswa unggulan dari jenjang pendidikan 

dibawahnya sehingga kualitas siswa dari sekolah yang terpandang 

baik  sudah tergolong berkemampuan baik ketika masuk atau dengan 

kata lain pada umumnya sekolah dengan kualitas baik memiliki input 

siswa yang berkualitas baik. Hal ini membuat prestasi belajar siswa di 

sekolah dengan kualitas berbeda akan berbeda salah satu penyebabya 

adalah pada kemampuan siswa bukan fasilitas ataupun perlakukan 

guru. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

a. Instrumen utama 

Instrumen utama dalam proses penelitian kualitatif adalah 

peneliti sendiri. Peneliti dituntut memiliki kemampuan analisis dan 

eksplorasi dalam proses penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti 

langsung terlibat dalam proses penelitian dan melihat representasi 

siswa secara langsung melalui observasi pada proses pengisian TPMP 

dan wawancara. 

b. Instrumen Penunjang 

Instrument penelitian ini adalah tes dan wawancara. Instrumen 

tes mencakup GEFT (Group Embedge Field Test)  dan Tes 

Pemecahan Masalah PtLSV (TPMP). 

1) GEFT (Group Embedge Field Test) 

Soal untuk mengelompokan gaya kognitif siswa diambil dari soal 

GEFT (Group Embedge Field Test) yang disusun oleh Witkin dan 
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sudah divalidasi. Altun dan Cakan (2006) mendeskripsikan tes GEFT 

sebagai berikut. 

The test consisted of 3 sections. The first section was given for 

practice purposes and included 7 items. Both the second and 

third sections contained 9 items. The total time for completing the 

test was 12 minutes. The instrument required each individual to 

trace a specified simple figure that was embedded within a 

complex design. A subject’s total score was formed by a number 

of simple figures correctly traced in section 2 and 3 of the test. 

The possible score that one could make ranged from 0 to 18. 

(hlm. 263) 

Artinya, tes GEFT terdiri dari tiga sesi dengan jumlah soal 25. 

Soal pada sesi yang pertama adalah soal perkenalan sebanyak 7 soal 

sedangkan soal pada sesi kedua dan ketiga masing-masing berjumlah 

9 soal. Total waktu yang disediakan dalam pengerjaan tes dari sesi 

pertama sampai ketiga adalah 12 menit. Pengisian dilakukan dengan 

menebalkan bagian yang ditanyakan. Penilaian dilakukan hanya pada 

soal sesi yang kedua dan ketiga yaitu benar mendapatkan skor 1 dan 

salah mendapatkan skor 0. Total skornya adalah 18. Karena yang 

diperhatikan hanya sesi ke dua dan tiga, maka peneliti menggunakan 

waktu 12 menit untuk sesi dua dan tiga adapun sesi satu sebagai 

perkenalan di alokasikan waktu 3 menit. Alokasi waktu lengkapnya 

pada tabel. 

Tabel 3.3 

Alokasi waktu Pengisian Tes GEFT 
Kegiatan Alokasi waktu 

Penjelasan prosedur pengisian tes GEFT Sesuai kebutuhan 

Sesi 1 3 menit 

Sesi 2 6 menit 

Sesi 3 6 menit 

 

2) Tes Kemampuan Pemecahan Masalah PtLSV (TPMP) 

Soal yang dipilih untuk mengetahui ragam representasi yang 

digunakan siswa FI dan FD untuk memecahkan masalah PtLSV 

menggunakan Tes Pemecahan Masalah PtLSV (TPMP).. Adapun 

karakteristik soal TPMP adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

 Karakteristik Soal TPMP yang Diujikan 
Soal 

Nomor 
Konsep yang Diuji Bentuk Soal 

1 Merepresentasikan masalah, memaknai kata “tidak Soal Cerita 
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kurang dari 50 m” dan “jatuh kembali”. 

2 

Menafsirkan pertidaksamaan dari gambar, 

memaknai timbangan yang tidak seimbang dengan 

simbol ketidaksamaan, dan penggunaan sifat 

pertidaksamaan 

Gambar 

timbangan 

yang memuat 

konten PtLSV 

3 

Memahami masalah yang diberikan, memaknai 

“panjangnya lebih dua dari lebarnya” dan 

“kelilingnya tidak lebih dari 16 m” dan 

penggunaan sifat pertidaksamaan 

Soal cerita  

4 

Menafsirkan pertidaksamaan dari gambar, 

memaknai persegi yang lebih panjang dengan 

simbol ketakasamaan  dan penggunaan sifat 

pertidaksamaan 

Gambar 

persegi yang 

memuat konten 

PtLSV 

5 

Memahami masalah pertidaksamaan, memaknai 

“diminum kurang dari 50 ml” dan penggunaan 

sifat pertidaksamaan 

Soal Cerita 

6 
Memahami masalah, memaknai tabel yang 

diberikan dan penggunaan sifat pertidaksamaan 

Soal Cerita dan 

Tabel 

Soal pada TPMP dikonstruksi untuk memunculkan ragam 

representasi siswa ketika menyelesaikan masalah PtLSV dan juga 

bertujuan untuk menampakkan karakteristik siswa FI dan FD dalam 

pemecahan masalah menurut Dickstein pada bab 2. Berdasarkan poin 

tersebut, TPMP memiliki karakteristik tiga jenis soal yaitu. 

a) Soal jenis pertama dikonstruksi untuk memunculkan representasi 

pada siswa dengan penggunaan kata ilustrasikan dan gambarkan. 

Soal ini mencakup soal nomor 1 dan 3. Kedua soal ini berbentuk 

sub soal dengan sub soal pertama tidak meminta siswa mencari 

solusi tetapi meminta siswa untuk mengilustrasikan kembali 

masalah dan menggambarkan masalah. Tujuan dari pembuatan 

soal 1a adalah untuk melihat ragam representasi pada soal 

berikutnya ketika bentuk soal  diarahkan pada pembuatan 

representasi dengan perintah “ilustrasikan” sedangkan untuk soal 

3a, digunakan perintah “gambarkan” untuk melihat representasi 

mana yang dominan terlibat dalam gambar yang dikonstruksinya 

sehingga soal ini tidak dijadikan patokan dalam 

mengakategorikan representasi yang dominan digunakan siswa.  
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b) Soal jenis ke dua disajikan melalui gambar. Soal ini mencakup 

nomor 2 dan 4 bertujuan untuk melihat representasi pengerjaan 

siswa FI dan FD ketika diberikan media gambar pada soal. Selain 

itu, soal ini dimaksudkan juga untuk melihat penafsiran siswa 

pada gambar yang memuat konsep PtLSV.  

c) Soal jenis ke tiga adalah soal dalam bentuk cerita yang mencakup 

soal nomor 5 dan 6. Tujuan dari konstruksi soal ini adalah untuk 

melihat interpretasi siswa terhadap informasi tertulis dan 

interpretasi tabel. Soal nomor 6 dimaksudkan juga untuk 

memunculkan representasi tabel pada pengerjaan siswa. 

Instrumen ini diuji terlebih dahulu validitasnya. Suherman (2010) 

menjelaskan validitas merupakan ketepatan alat ukur ketika mengukur 

yang diukur. Validitas mengacu pada seberapa baik tes mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Validitas logis diantaranya yaitu validitas 

muka (face validity), validitas isi (content validity), dan Validitas 

Konstruk (construct validity). Validitas muka adalah sejauhmana 

penentuan validitas tersebut berdasarkan yang nampak atau muka. Ini 

adalah penilaian yang sangat minimal karena melihat dari cover dan 

penyusunan soal. Validitas konstruk untuk memastikan bahwa alat 

ukur benar-benar mengukur tujuan yaitu konstruk dan bukan variabel 

lain. Validitas isi menyangkut sejauh mana suatu pengukuran 

mewakili semua domain aspek dari sebuah konsep yang harus diukur.  

a. Validasi Ahli 

Hasil validasi dari tiga ahli yaitu ahli pembelajaran, ahli evaluasi 

dan ahli konten penilaian serta oleh seorang guru matematika dan 

seorang guru Bahasa Indonesia di salah satu SMP Negeri Bandung. 

Pemilihan ke lima validator berdasarkan pertimbangan dan 

kemampuan validator di bidangnya. Validasi ini didasarkan oleh 

lembar validasi dan diuraikan melalui proses wawancara yang 

beracuan pada lembar validasi tersebut. Hasil Validasi dari kelima 

ahli tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Validasi Ahli untuk Instrumen TPMP 
Validator Masukan/Saran 

1 Validator menyarankan menyesuaikan kembali butir instrument 

dengan indikator instrument 

2 a) Validator menyarankan perbaikan dalam penulisan soal  

b) Validator menyarankan menambahkan informasi 

mengenai soal ke dua tentang berat setiap bola hitam 

c) Validator menyarakan penambahan indikator yaitu 

penambahan representasi verbal 

3 a) Validator menyarankan pertanyaan poin 1b dan c perlu 
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diperbaiki 

b) Validator berpendapat soal poin ke 4 terlalu sukar untuk 

siswa 

c) Validator berpendapat soal poin ke 5 akan menimbulkan 

penafsiran ganda 

4 a) Validator berpendapat informasi butir soal masih banyak 

yang harus direvisi terutama dalam segi Bahasa, penyajian 

serta perintah penyelesaiannya. 

b) Butir soal yang satu dengan yang lainnya berbeda 

walaupun tujuannya sama yaitu melihat representasi siswa 

dalam materi PtLSV 

c) Ketrebacaan soal masih perlu direvisi 

d) Dalam petunjuk cara mengerjakan/menyelesaikan soal 

ada, hanya masih ada yang harus diperbaiki/direvisi atau 

ditambahkan 

e) Kalimat dalam soal masih banyak yang harus 

ditambah/dikurangi (direvisi) 

5 a) Perintah pada soal poin 3b yang harus direvisi 

b) Tambahkan penjelasan mengenai gambar pada soal nomor 

4 

c) Kalimat yang digunakan dalam soal nomor 5 rancu 

sehingga perlu diperbaiki 

 

b. Hasil Uji Instrumen 

Instrument TPMP diujikan pada 27 siswa kelas tujuh di salah 

satu SMP negeri kota Bandung rayon barat. Hasil dari uji tes ini 

diolah dengan pengskoran sebagai berikut.  

Tabel 3.6 

Rubrik Penilaian TPMP 
Tipe 

 
Konten yang Dinilai 

Nilai 
Bagian 

1 

Menyajikan permasalahan kedalam 

bentuk representasi visual, simbolik 

ataupun verbal. 

1 
Memahami 

Masalah 
Informasi pada soal disajikan dengan 

tepat dalam penyajian masalah. 
1 

2 

Menggunakan konsep ketaksamaan 

dengan benar. 
1 Menggunakan 

Konsep 

Pertidaksamaan 
Menggunakan sifat pertidaksamaan 

dengan tepat. 
1 
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3 

Menggunakan strategi penyelesaian 

masalah dengan benar berdasarkan 

representasinya. 

2 

Penyelesaian 

Masalah 

4 

Melakukan operasi hitung aritmatika 

dengan benar. 
1 

Menarik kesimpulan dengan tepat. 1 

 

Beracuan pada pengskoran tersebut, instrument TPMP diolah 

melalui anates dan melalui MS Excel. Pengolahan didasarkan pada 

anates untuk tes uraian dan formula yang di pakai di Ms Excel 

disesuaikan dengan tipe tes (terlampir).  Berdasarkan hasil 

pengolahan pada skor yang diperoleh siswa diperoleh data berikut. 

 

 

Tabel 3.7 

Valditas, Relabilitas, Daya Pembeda dan Indeks Kesukaran Butir 

Soal  
nomor 

soal 
rxy Ket r Ket 

DP 

  

IK 

  

1a 0.74 tinggi 

0.75 Tinggi 

0.29 jelek 0.43 sedang 

1b 0.49 sedang 0.02 jelek 0.31 sedang 

1c 0.64 tinggi 0.44 baik 0.22 sedang 

2 0.64 sedang 0.39 
cukup 

baik 
0.46 sedang 

3a 0.51 sedang 0.2 jelek 
 

0.39 
 

sedang 

3b 0.83 tinggi 0.43 baik 0.19 sukar 

4 0.75 tinggi 0.43 baik 0.26 sedang 

5 0.66 sedang 0.17 jelek 0.3 sedang 

6 0.72 tinggi 0.27 
cukup 

baik 
0.17 sukar 

         

Berdasarkan hasil validasi dari ahli dan hasil uji instrument 

diatas, maka dilakukan revisi instrument TPMP pada indikator dan  

soal 1a, 1b, 3a dan 5. Berikut rinciannya. 

a) Revisi indikator adalah penambahan indikator didasarkan pada 

saran dari validator ke 2.  

b) Revisi soal 1b, 3 dan 5 dilakukan pada bagian muka untuk 

memudahkan siswa memahami yang dimaksud dari soal. Revisi 
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muka soal didasarkan pada keterbacaan siswa yang tidak 

memahami maksud soal dan kekeliruan yang diperoleh siswa 

pada saat mengerjakan soal. Dengan membuat soal terbaca 

dengan mudah maka diharapkan dapat memperbaiki daya 

pembeda soal. 

c) revisi pada soal 1a membuat kemungkinan jawaban dari visual 

saja menjadi visual, simbolik dan verbal. 

3) Wawancara 

Wawancara ini berbentuk semi terstruktur yang dilakukan pada 

siswa dan guru . Wawancara pada siswa berpatokan pada poin 

dibawah ini. 

a) Pemahaman siswa pada soal 

b) Strategi pengerjaan soal 

c) Karakteristik pembelajran PtLSV dikelas 

Penyajian kembali PtLSV dianalisis melalui proses pengerjaan 

langsung pada sesi wawancara. Siswa diberi tiga bentuk PtLSV 

kemudian siswa diminta menyajikan kembali PtLSV dalam bentuk 

simbolik kedalam bentuk lain sesuai pemahamannya. Terdapat dua 

bentuk PtLSV tersebut, yaitu bentuk sederhana misal 𝑥 > 𝑎  dengan x 

bilangan real dan 𝑥 + 𝑏 > 𝑎. Bilangan a dan b pada soal adalah 

bilangan bulat.  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada sejumlah siswa, 

yang kemudian diambil empat siswa dari setiap sekolah yang 

berkemampuan komunikasi baik. Berikut data siswa yang 

diwawancara. 

Tabel 3.8 

Reponden yang Diwawancara 
Responden Field independent Field independent jumlah 

SMP A 2 2 4 

SMP B 2 2 4 

SMP C 2 2 4 

Jumlah 6 6 12 

 

Wawancara dilakukan juga pada guru matematika di sekolah 

yang mengajarkan materi ptLSV pada responden. Wawancara yang 

dilakukan bersifat semi terstruktur dengan poin-poin sebagai berikut. 

1) Waktu membelajarkan ptLSV 
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2) Model pembelajaran beserta alur pembelajaran 

3) Buku paket atau sumber belajar yang digunakan 

4) Karakteristik siswa dalam mengerjakan masalah yang diberikan 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model 

Miles dan Huberman. Sugiono (2014, hlm. 91) menjelaskan aktivitas 

analisis data model Miles dan Huberman adalah data reduction 

(mereduksi data yang diperoleh di lapangan), data display (penyajian 

data), dan conclusion/verification (kesimpulan dan pemeriksaan 

kembali). Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data secara 

kualitatif dalam penelitian ini, yaitu. 

A. Data Reduction  

Tahap reduksi data dilakukan setelah data terkumpul. Data 

terbagi menjadi data gaya kognitif dan jawaban TPMP. 

 

 

 

1. Analisis Hasil Tes GEFT 

Mengelompokkan siswa ke dalam kelompok FI atau FD  melalui 

pengolahan hasil uji instrument GEFT dengan langkah sebagai 

berikut. 

a) Menilai hasil kerja siswa. 

b) Data yang diperoleh dikelompokkan kedalam siswa FI dan FD. 

Banyaknya siswa FI dan FD dalam penelitian ini adalah 3:7. 

Adapun acuan pengelompokannya didasarkan pada tabel berikut. 

Tabel 3.9 

Aturan Pengelompokkan Responden Berdasarkan Gaya Kognitif 
Field Dependent Field Independet 

Skor responden Kurang dari sama 

dengan 50% skor total maksimal (0-9) 

Skor responden lebih dari 50% skor 

total maksimal (10-18) 

2. Analisis Penggunaan Representasi dalam Memecahkan Masalah 

PtLSV 

Menganalisis hasil pekerjaan siswa FI dan FD dalam 

menggunakan representasi berpedoman pada indikator yang terdapat 

pada bab dua. Tipe analisisnya berupa analisis holistik, yaitu analisis 

keseluruhan data. Lebih lanjut Yin  (Cresswell, 2004 ) membagi tiga 

teknik analisis untuk studi kasus, yang digunakan dalam penelititian 

ini adalah (1) penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika 

penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola representasi 
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yang  muncul dalam pengerjaan siswa dengan sub-indikator  

representasi simbolik, visual dan verbal. Jika kedua pola ini ada 

persamaan maka representasi yang disajikan siswa terkategori dalam 

representasi visual atau simbolik atau verbal; (2) pembuatan 

eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data suatu jenis 

representasi untuk mengetahui karakteristik dari representasi siswa FI 

dan FD. 

Setelah dilakukan analisis maka untuk menunjang hasil yang 

diperoleh dilakukan wawancara terhadap subjek terpilih untuk 

mengetahui secara mendalam penafsiran siswa FI dan FD terhadap 

soal menggunakan representasinya dan untuk mengetahui representasi 

yang cenderung digunakan siswa FI dan FD dalam menyelesaikan 

masalah PtLSV. Selain wawancara, dilakukan anaisis buku catatan 

dan wawancara terhadap guru terkait. 

B. Display (Penyajian data) 

Penyajian data ini dalam bentuk tabel  jumlah siswa FI dan FD 

yang melakukan representasi visual, simbolik dan verbal. Kemudian 

disajikan deskripsi hasil analisis perindikator dan disajikan juga hasil 

kaji silang dengan dokumen dan wawancara. 

C. Conclusion/Verification (kesimpulan dan pemeriksaan kembali) 

Proses penarikan kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis di 

atas dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden serta ditinjau 

dari catatan siswa. Kesimpulan ini diarahkan kepada kondisi ragam 

representasi yang digunakan siswa FI dan FD dalam menyelesaiakan 

masalah TPMP. Akibatnya terjadi proses triangulasi data antara hasil 

tes tulis responden dengan jawaban responden ketika diwawancara 

dan catatan siswa selama proses pembelajaran. 

3.5 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data atau disebut juga dengan validasi akurasi 

temuan riset dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda triangulasi 

data. Stake (1995) menyatakan bahwa suatu studi kasus memerlukan 

verifikasi yang ekstensif melalui triangulasi dan member chek. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber data, dengan sumber datanya adalah hasil pengerjaan siswa 
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pada TPMP, wawancara siswa, dan buku catatan siswa untuk melihat 

representasi yang digunakan oleh siswa FI dan FD. 


