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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan suatu penelitian kualitatif dengan 

metode riset desain didaktis (Didactical Design Research). Desain didaktis 

hipotesis yang telah dihasilkan yaitu desain didaktis dimensi tiga melalui 

pendekatan analitik dan geometri, akan diujikan bukan hanya untuk melihat 

bagaimana desain tersebut diimplementasikan sehingga diperoleh desain revisi 

yang empiris, namun juga untuk melihat perbedaan pengaruh dari kedua desain 

tersebut terhadap hasil belajar siswa.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Memilih sebuah topik matematika yang akan dijadikan sebagai materi 

penelitian. 

b. Mempelajari beberapa penelitian sebelumnya untuk mengkaji learning 

obstacle yang sudah ditemukan, dan learning trajectory desain didaktis yang 

sudah disusun terkait topik yang dipilih. 

c. Menganalisis bahan ajar dan alur yang digunakan dalam pembelajaran di 

sekolah terkait konsep matematika yang dipilih. 

d. Mempelajari materi yang telah dipilih untuk penelitian. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melakukan repersonalisasi terhadap konsep yang telah dipilih. 

b. Menyusun learning trajectory dari konsep yang dipilih. 

c. Menganalisis karakteristik siswa yang akan dijadikan subjek penelitian. 

d. Menyusun, membuat, dan mengkonsultasikan instrumen tes hasil belajar 

siswa. 

e. Menyusun, membuat, dan mengkonsultasikan desain didaktis awal yang telah 

dibuat kepada orang-orang yang ahli dibidangnya. 

f. Menyusun instrumen tes hasil belajar siswa. 

g. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen tes hasil belajar siswa. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Memilih dua subjek penelitian misal A dan B. 

b. Memberikan angket pre-response sebelum implementasi desain. 

c. Melakukan uji coba desain didaktis subtopik jarak melalui pendekatan 

analitik pada subjek A dan desain didaktis subtopik jarak melalui pendekatan 

geometri pada subjek B. 

d. Melakukan post-test pencapaian hasil belajar sub topik jarak terhadap siswa. 

e. Melakukan uji coba desain didaktis subtopik sudut melalui pendekatan 

analitik pada subjek A dan desain didaktis subtopik sudut melalui pendekatan 

geometri pada subjek B. 

f. Melakukan post-test pencapaian hasil belajar sub topik sudut terhadap siswa. 

g. Memberikan angket post-response setelah implementasi desain. 

h. Melakukan wawancara pada siswa. 

i. Menentukan perbedaan pengaruh kedua desain berdasarkan analisis kualitatif 

dan hasil analisis kuantitatif dari hasil belajar siswa.  

 

3.2 Subjek dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI pada salah satu 

sekolah di Kota Bandung. Peneliti akan membuat dan menguji cobakan desain 

didaktis dimensi tiga dalam dua kerangka yang berbeda yaitu analitik dan geometri 

kepada dua kelompok (kelas) siswa SMA kelas XI, dimana kelas A adalah kelas 

yang diimplementasikan desain didaktis dimensi tiga melalui pendekatan analitik, 

sedangkan kelas B melalui pendekatan geometri. Dua kelas yang dipilih 

berdasarkan hasil pengamatan serta pandangan dari guru di sekolah tempat 

penelitian yang mengajar di kelas tersebut. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Triangulasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik triangulasi, yaitu gabungan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan lebih mendalam pada 
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responden yang jumlahnya sedikit. Wawancara yang dilakukan oleh penulis 

adalah wawancara tidak terstruktur berdasarkan keperluan selama penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa siswa sesudah uji coba desain didaktis. 

Observasi adalah suatu teknik evaluasi non tes yang menyimpan data 

tentang sikap dan kepribadian. Data yang diperoleh dari hasil observasi bersifat 

relatif karena dipengaruhi oleh keadaan dan subjektivitas pengamat, oleh karena 

itu, observasi ini dilakukan oleh tiga observer di setiap pertemuan. Observasi 

yang dilakukan oleh kedua orang observer bantuan adalah observasi non 

partisipant, artinya kedua observer hanya bertindak sebagai pengamat 

independen tanpa harus masuk kedalam kehidupan sehari-hari subjek yang 

diteliti. Sedangkan penulis sendiri melakukan observasi participant artinya 

observer masuk kedalam kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti, yang dalam 

hal ini penulis menjadi guru selama proses implementasi desain didaktis. 

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, hasil belajar 

siswa, dan data lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang 

semakin objektif. 

 

3.3.2 Metode Tes 

Data yang dikumpulkan dengan metode tes ini adalah data hasil belajar 

siswa yaitu kemampuan pemahaman konseptual, kelancaran prosedural, 

kompetensi strategis, dan penalaran adaptif, setelah dilakukan proses 

implementasi desain. Selain itu, data yang dikumpulkan ini juga berasal dari tes 

formatif disetiap akhir desain didaktis terkait konsep jarak, sudut dan ukuran 

sudut dari topik dimensi tiga. 

 

3.3.3 Metode Angket 

Data yang dikumpulkan dengan metode angket ini adalah hasil belajar 

siswa berupa respon siswa terkait disposisi produktif. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 
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Analisis data dilakukan dari semenjak sebelum penelitian hingga sesudah 

penelitian dalam serangkaian metode analisis dari riset desain didaktis berikut, 

1. analisis situasi didaktis (analisis prospektif) sebelum pembelajaran yang 

wujudnya berupa desain didaktis hipotesis termasuk ADP (Antisipasi 

Didaktis Pedagogis); 

2. analisis metapedadidaktik, yakni analisis kemampuan guru yang meliputi 

tiga komponen yang terintegrasi yaitu kesatuan, fleksibilitas, dan 

koherensi; 

3. analisis retrosfektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi 

didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. 

Langkah-langkah dalam setiap tahapan analisis dari riset desain didaktis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi. 

2. Manganalisis secara rinci informasi yang sudah dikumpulkan. 

3. Mengelompokkan setiap informasi dalam suatu klasifikasi berdasarkan 

hasil analisis. 

4. Mencatat informasi yang muncul secara terperinci saat melakukan 

penelitian. 

5. Menganalisis informasi baru dan membandingkan dengan hasil analisis 

dari informasi sebelumnya. 

6. Menemukan pola dari informasi-informasi yang sudah ada. 

7. Menyajikan hasil analisis informasi dalam bentuk laporan naratif. 
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3.5 Skema Penelitian 

Berdasarkan penjelasan terkati rancangan penelitian sebelumnya, berikut 

ini merupakan skema dari metode penelitian yang akan dilakukan, 

 

 

Gambar 3.1 Skema Penelitian  


