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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu mengetahui kemampuan representasi 

matematis siswa kelas 5 dalam penyelesaian masalah, serta mengetahui strategi apa 

saja yang digunakan dalam penyelesaian masalah, maka penelitian ini dilaksanakan 

melalui pendekatan kualitatif dengan dianalisis secara deskriptif. Menurut 

Sukmadinata (2011, hlm.73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat 

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif 

tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel 

yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-

satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Bogdan dan 

Biklen (1982, hlm. 27-29), bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya: 

1) Penelitian sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung 

sumber data; 

2) Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih 

cenderung kata-kata dari pada angka; 

3) Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih mendekatkan kepada proses tidak 

semata-mata kepada hasil; 

4) Melalui analisis induktif, penelitian mengumpulkan makna dari keadaan yang 

terjadi; 

5) Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi mendalam dan 

komprehensif yang mana variabel dan aspek-aspek yang diteliti hingga pada hal 

yang melatarbelakanginya atau yang menyebabkan suatu kasus terjadi yang 

berkaitan dengan peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. 

Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat 

nakal atau kesulitan dalam belajar (Arifin, 2012, hlm. 168). Studi kasus merupakan 

slah satu bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh makna, 
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menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam 

dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2016, hlm. 20). Adapun alasan 

digunaannya studi kasus dalam penleitian ini yaitu karena studi kasus memiliki 

keuntungan-keuntungan, yaitu (1) mampu meberikan penjelasa detail, mendalam, 

dan spesifik terkait gambaran latar belakang timbulnya suatu masalah prilaku, (2) 

dapat dilakukan secara luwes (flexible) yang berarti bahwa peneliti dapat secara 

bebas mengeksplorasi terhadap rensponden yagn dititi dengan berabgai teknik 

seperti wawancara, psikotes, observasi, mencari catatan dokumen dan sebagainya 

(Dariyo (2007, hlm. 57). 

3.2 Partisipan dan Waktu Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara nonprobabilistik dengan teknik 

penyempelan homogen. Teknik ini dipilih karena pengambilan sampel dilakukan 

sebelum pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kelompok 

tertentu secara mendalam (Creswell, 2015). Kelompok atau partisipan penelitian 

adalah siswa kelas V sebanyak 40 orang siswa yang bersekolah di salah satu SD 

Negeri di Kota Cimahi. Siswa berasal dari dua rombongan kelas berbeda, yaitu V-

A dan V-B. Partisipan dipilih untuk memperoleh informasi yang maksimum 

mengenai situasi sosial di SD tersebut dan bukan untuk digeneralisasikan 

melainkan untuk ditransferkan pada situasi sosial lain yang memiliki karakteristik 

yang sama (Lestari dan Yudhanegara, 2017). Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

semester II tahun ajaran 2019/2020. 

 Kemudian subjek penelitian tersebut di kelompokkan kembali berdasarkan 

pada perolehan nilai hasil belajarnya yang termasuk kedalam subjek yang 

berkategori tinggi, sedang, dan rendah. Berikut kriteria pengelompokkan subjek 

berdasarkan hasil belajaranya (Ribkyansyah, F., dkk., 2018) : 

Tabel 3.1. Kriteria Pengelompokkan Subjek 

Kriteria Pengelompokkan Subjek 

Nilai ≥ Mean + SB Tinggi 

Mean + SB ≤ Nilai ≥ Mean + SB Sedang 

Nilai < Mean - SB Rendah 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti 

dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh 
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dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam dan dilakukan. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

3.3.1 Instrumen tes 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan berupa tes dan 

non-tes. Instrumen dalam bentuk tes untuk mengukur kemampuan representasi 

matematis siswa. 

Adapun rincian indikator kemampuan representasi matematis yang akan 

diukur sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. Indikator Kemampuan Representasi 

Aspek/Bentuk 
Representasi 

Indikator Jenis Tes  

Representasi Ikonik, Mengkomunikasikan ide-ide 
matematika kedalam bentuk 
gambar, tabel, diagram 
ataupun grafik 

Uraian 

Representasi Simbolik Membuat model matematika 
dengan menerapkan simbol-
simbol dan ekspresi 
matematika dalam 
penyelesaian masalah 

Uraian 

 

3.3.2 Observasi 

Marshall dalam Sugiyono (2010, hlm. 310) menyatakan bahwa “through 

observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those 

behavior”. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi 

langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai proses 

penyelesaian masalah matematika yang dikerjakan siswa. Observasi ini bertujuan 

untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai proses penyelesaian masalah 

matematika siswa. 

3.3.3 Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara 
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dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana 

adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta 

penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang 

dari pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti 

sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

selain itu tidak menutup kemungkinan pertanyaan yang dilontarkan tidak terdapat 

pada instrumen penelitian. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap, guru 

kelas dan siswa kelas V yang dianggap dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan. 

3.3.4 Studi dokumentasi 

Menurut Djam’an Satori (2011, hlm. 149), studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa daftar responden penelitian, foto perilaku siswa dalam 

penyelesaian masalah, seta hasil tes tertulis dalam menjawab soal yang diberikan.  

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan berikut ini 

(Creswell, 2015): 

3.2.1 Melakukan kajian literatur mengenai rancangan penelitian kualitatif. 

3.2.2 Mengidentifikasi keterbacaan naskah soal untuk diujikan 

3.2.3 Memperoleh izin untuk melaksanakan penelitian. 

3.2.4 Mengumpulkan data. 

3.2.5 Menganalisis data. 

3.2.6 Triangulasi data. 

3.2.7 Menulis laporan penelitian 

3.5 Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010, hlm. 337-338) mengemukakan 

bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai 
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pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.  

Langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. 

Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2010), yaitu sebagai berikut: 

1) Data Reduction (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran 

yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;  

2) Data Display (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melaui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;  

3) Conclusion Drawing atau Verification (Simpulan atau verifikasi), peneliti 

membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan 

display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di 

kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

3.6 Definisi Oprasional  

3.6.1 Representasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menghasilkan 

output berupa gagasan atau ide matematik yang diekspresikan melalui 

bentuk tulisan (simbol, lambang, gambar), lisan, atau gerakan sehingga 

orang lain dapat memahami maksud gagasannya tersebut secara selaras dan 

efektif. 
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3.6.2 Pemecahan masalah adalah suatu usaha yang dilakukan siswa dalam 

menggunakan seluruh pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang 

dimilikinya untuk menemukan solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


