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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Pemilihan metode ini disebabkan karena metode kualitatif dapat lebih rinci 

dalam menjelaskan fenomena yang lebih kompleks dan sulit diungkapkan 

dengan metode kuantitatif (Istiqomah, 2012).  

 

B. Desain Penelitian  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya penelitian desain didaktis ini 

terdiri dari tiga tahapan yang saling berkesinambungan dan akan membentuk 

suatu siklus. Oleh karena itu setelah melalui tahap terakhir maka penelitian 

akan memasuki tahap pertama lagi, begitu seterusnya sehingga diharapkan 

desain didaktis yang diperoleh bisa terus diperbaiki dan dikembangkan.  

 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Bandung. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA kelas X sebanyak 41 orang. Adapun langkah-

langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Analisis Situasi 
Didaktis

Analisis 
Metapedadidaktik

Analisis 
Retrosfektif

Bagan 3.1. Siklus Penelitian Desain Didaktis 
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Penelitian Awal 

1. Menentukan pokok bahasan yang akan menjadi bahan dalam penelitian 

2. Menganalisis materi yang telah ditemtukan 

3. Membuat instrument awal untuk mengidentifikasi learning obstacle yang 

dialami siswa dalam mempelajari pokok bahasan tersebut (dalam hal ini 

konsep perbandingan trigonometri) 

4. Mengujikan instrument awal yang telah dibuat kepada siswa SMA kelas 

X, siswa SMA kelas XI dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 

disertai dengan wawancara kepada beberapa responden 

5. Menganalisis hasil uji instrument awal dan hasil wawancara 

6. Membuat kesimpulan mengenai learning obstacle yang dialami siswa 

berdasarkan hasil uji instrument dan wawancara 

Hasil yang diperoleh dari penelitian awal ini menjadi pertimbangan dan 

bahan yang akan diolah untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian Lanjutan 

1. Membuat desain didaktis awal dengan tujuan untuk mengatasi learning 

obstacle yang dialami siswa.  

Langkah-langkah dalam menyusun desain didaktis awal ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Memahami permasalahan yang ada di dalam pokok bahasan (dalam hal 

ini perbandingan trigonometri) 

b. Menyusun keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang 

lain dalam pokok bahasan tersebut. 

c. Mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mungkin dapat 

dikembangkan lebih spesifik dalam memahami konsep 

d. Melakukan repersonalisasi 

e. Menyusun lintasan belajar dalam memahami pokok bahasan tersebut. 

2. Membuat implementasi dari desain didaktis awal dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pembelajaran yang memuat prediksi respon siswa 

terhadap desain didaktis 
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b. Menyusun antisipasi terhadap respon siswa yang telah diprediksi. 

3. Melakukan pengimplementasian desain didaktis awal 

4. Menganalisis hasil impelmentasi desain didaktis awal 

5. Mengujikan kembali instrument awal kepada siswa yang telah 

mendapatkan pembelajaran menggunakan desain didaktis awal 

6. Menganalisis hasil pengujian kedua dari instrument awal tersebut 

7. Mengukur keefektifan desain didaktis berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil pengujian pertama dan pengujian kedua dari instrument awal. 

8. Membuat laporan penelitian 

Untuk lebih jelasnya mengenai alur dan langkah-langkah dalam penelitian ini, 

maka dapat dilihat dari bagan 3.2.  mengenai alur kegiatan penelitian. 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk menyamakan pemahaman dan memudahkan peneliti dalam 

menjelaskan apa yang sedang dibicarakan, maka ada beberapa istilah yang 

perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

1. Learning Obstacle adalah hambatan atau kesulitan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran. Obstacle (hambatan) yang muncul dalam sistem 

pendidikan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu: ontogenic, didactical dan 

epistemological.  

2. Hambatan epistimologis adalah hambatan yang diakibatkan karena konsep 

yang dipahami siswa hanya terbatas pada konteks tertentu saja.  

3. Didactical Design Research merupakan sebuah penelitian yang merupakan 

rangkaian aktifitas berpikir yang dilakukan oleh guru yang pada dasarnya 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

a. Sebelum pembelajaran (analisis situasi didaktis)  

b. Saat pembelajaran (analisis metapedadidaktik) 

c. Setelah pembelajaran (analisis retrosfektif) 

4. Efektifitas desain didaktis diukur berdasarkan derajat peningkatan 

persentase banyaknya siswa yang mencapai indikator dalam setiap soal. 
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Pembuatan desain didaktis awal 

Pengujian desain didaktis awal 

Analisis hasil pengujian desain didaktis awal 

Pengujian kedua instrumen awal 

Analisis hasil pengujian kedua  instrumen awal 

Mengukur keefektifan desain didaktis 

Prediksi respon siswa 

Hasil pengujian pertama Hasil pengujian kedua 

Menyusun laporan penelitian 

Penelitian  

lanjutan 

PENELITIAN AWAL 

Bagan 3.2. Alur Kegiatan Penelitian 
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D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri (Hastika, 2012). Adapun peranan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, 

menganalisis dan penafsir data serta membuat kesimpulan dari temuan 

tersebut. 

Pada penelitian awal, peneliti juga membuat instrument awal untuk 

mengetahui learning obstacle yang dialami siswa terkait konsep perbandingan 

trigonometri. Selain itu juga dibuat instrument desain didaktis berupa bahan 

ajar mengenai konsep perbandingan trigonometri. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus yang dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan.  

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Membaca keseluruhan informasi yang telah terkumpul selama proses 

penelitian 

2. Menghitung persentase banyak siswa yang mencapai kemampuan 

3. Menghitung peningkatan persentase banyak siswa yang mencapai 

kemampuan 

4. Menghitung efektifitas dari desain didaktis awal 

5. Membuat kesimpulan 

Untuk menghitung keefektifan dari desain didaktis awal, maka dapat 

dilakukan dengan mengadaptasi formula gain ternomalisasi Hake (Hastika, 

2012), yang dirumuskan sebagai berikut: 

<g> = 
(%<𝑆𝑓> −%<𝑆𝑖>)

(100%− %<𝑆𝑖>)
 

dengan <g> = rata-rata gain ternomalisasi 

  <Sf > = rata-rata akhir (postes) 

  <Si > = rata-rata awal (pretes) 
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Dengan mengadaptasi rumus gain ternomalisasi Hake tersebut, maka 

untuk menganalisis keefektifitasan desain didaktis yang disusun, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

e = 
(%𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  −%𝑎𝑤𝑎𝑙 )

(100%− %𝑎𝑤𝑎𝑙 )
  

dengan e adalah derajat peningkatan. 

Kriteria efektifitas juga dapat diadaptasi dari kriteria gain ternomalisasi 

menurut Hake dengan kategori sebagai berikut 

tinggi  : e ≥ 0,7 

sedang  : 0,3 ≤  e < 0,7 

rendah  : 0 <  e < 0,3 

Tidak efektif : e ≤ 0 

Untuk menghitung rata-rata derajat peningkatan digunakan rumus 

sebagai berikut. 

  erata-rata = 
 𝑒𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
 


