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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 

metode pengembangan desain. Metode ini digunakan untuk mengungkap secara 

detail tentang konsepsi dan pengalaman belajar siswa tentang keliling dan luas segi 

empat, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pembuatan desain didakatis. 

Creswell dan Clark (dalam Lestari & Yhudanegara, 2015) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga metode kualitatif sangat 

sesuai untuk mengungkap konsepsi dan pengalaman belajar siswa dalam materi 

keliling dan luas segi empat dan beberapa hal yang melatarbelakanginya. Penelitian 

pengembangan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penelitian desain 

yang digunakan sebagai salah satu metode ilmiah dalam dunia pendidikan. 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang berguna untuk menghasilkan 

produk yang bersifat efektif dan teruji (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan produk desain pembelajaran pada materi keliling dan 

luas segi empat di sekolah dasar.   

Desain penelitian yang digunakan mengacu pada penelitian desain didaktis 

(Didaktical Design Research/DDR), yaitu proses pengembangan desain didaktis 

yang terdiri dari serangkaian situasi didaktis, menganalisis respons siswa yang 

terjadi, dan situasi didaktis yang dikembangkan serta keputusan-keputusan yang 

diambil selama proses pembelajaran berlangsung (Suryadi, 2015). Secara singkat 

penelitian didaktis terdiri dari tiga tahapan penting yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran dalam bentuk Desain Didaktis 

Hipotesis dan Antisipasi Didaktis Pedagogis (ADP). 

2. Analisis situasi didaktis-pedagogis atau analisis metapedadidaktik. 

3. Analisis retrospektif yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis   

dengan hasil analisis metapedadidaktik (Suryadi, 2016).
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Dari ketiga tahapan di atas, akan diperoleh desain didaktis revisi yang tidak 

menutup kemungkinan untuk terus diperbaiki dan disempurnakan dengan tiga tahap 

DDR tadi. Adapun model desain didaktis yang dikembangkan oleh Mulyana, 

Turmudi, & Juandi (2014, hlm. 145) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.1 Model desain didaktis menurut Mulyana, dkk. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD kelas empat semester genap di 

salah satu sekolah di kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang. Penentuan 

subjek dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling dan 

snowball sampling, purposive sampling ditentukan dengan menyesuaikan pada 

tujuan pendidikan atau tujuan tertentu, jumlah sample akan berkembang (snowball 

sampling) sesuai kebutuhan peneliti (Sugiono, 2016). 
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3.3 Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, alat yang digunakan untuk mengungkap data 

kualitatif selama proses penelitian adalah peneliti sendiri yang lebih dikenal dengan 

Human Instrument, karena peneliti dipahami merupakan salah satu alat yang dapat 

mengungkap fakta di lapangan. Instrumen tambahan yang digunakan untuk 

penelitian ini berupa instrumen tes dan non tes dengan rincian sebagai berikut  

a. Tes Kemampuan Awal 

Tes ini disusun untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi keliling 

dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

b. Tes Keberhasilan Desain Didaktis 

Tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan desain didaktis yang telah 

digunakan dalam proses pembelajaran pada keliling dan luas bangun persegi, 

persegi panjang, dan segitiga. 

c. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah sekumpulan pertanyaan yang menjadi panduan 

dalam proses tanya jawab dengan siswa secaara lisan, wawancara dilakukan 

sebelum penyusunan desain didaktis untuk mengetahui kemungkinan kesulitan 

yang berkaitan materi keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga 

dengan wawancara setelah penerapan desain untuk mengetahui dampak dari 

penggunaan desain didaktis. 

d. Pedoman observasi  

Pedoman observasi adalah sekumpulan petunjuk yang menjadi panduan dalam 

proses pengamatan, observasi dilakukan sebelum penyusunan desain didaktis 

untuk mengetahui kemungkinan kesulitan siswa yang berkaitan dengan 

kemampuan geometri dan observasi selama penggunaan desain didaktis untuk 

mengetahui dampak dari penggunaan desain didaktis. 

Pada penelitian ini menyediakan desain didaktis awal sebanyak lima desain 

situasi didaktis tentang : 1) Konsep bangun datar, 2) Membedakan bangun datar, 3) 

Keliling dan luas persegi, 4) Keliling dan luas persegi panjang, 5) Keliling dan luas 

segi tiga. Kelima desain situasi didaktis tersebut akan dirancang berdasarkan 
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kemungkinan hambatan belajar yang dialami siswa yang telah belajar keliling dan 

luas bangun segi empat dan kemungkinan respon siswa dengan pertimbangan 

kemampuan geometris siswa serta pengalaman peneliti sebagai guru SD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                        

                                          Gambar 3.2 Desain Didaktis 

 

3.4 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan teknik 

analisis data penelitian kualitatif menurut Miles  dan Huberman (Satori & 

Komariah, 2009) dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Mereduksi data : proses melakukan seleksi data, mengklasifikasikan data 

mentah. 

2. Penyajian data : menyusun uraian terperinci data yang diperoleh, menyusun 

hubungan antar data sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan : menyusun kesimpulan, melakukan interpretasi dan 

penyajian dalam bentuk naratif (laporan). 

Secara rinci analisis data dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

 

 

 

                                  

                           Gambar 3.3 Skema Analis Data 

 

3.5 Isu Etik 

Terdapat empat kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut 

Moleong (2014), diantaranya adalah : 

a. Kriteria kepercayaan (credibility), peneliti melakukan enam teknik pemeriksaan 

kepercayaan data yang meliputi (1) perpanjangan keikutsrtaan peneliti di lokasi 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai, (2) ketekunan atau 

keajegan pengamatan peneliti di lapangan, (3) triangulasi, melakukan proses 

check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, metode, 

dan teori, (4) pengecekan dengan teman sejawat, dilakukan dengan melalui 

diskusi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan lainnya, (5) 

kecukupan reperensial, dengan melakukan cek terhadap referensi dan pustaka 

atau sumber lain yang relevan, (6) kajian kasus negatif, mengumpulkan contoh 

dan kasus yang tidak sesuai dengan pola, kecenderungan informasi yang telah 

dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembendig. 

b. Kriteria keteralihan (transferability) dilakukan peneliti dengan membuat uraian 

rinci yang mengacu pada fokus permasalahan. 
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c. Kriteria ketergantungan (dependability), dilakukan peneliti dengan audit 

kebergantungan. 

d. Kriteria kepastian (confirmability), dilakukan peneliti dengan memeriksa (audit) 

kepastian   

3.6 Alur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat disajikan 

sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Memilih konsep matematika yang akan menjadi fokus penelitian.  

b. Melakukan analisis kesulitan belajar siswa dengan tes kemampuan awal. 

c. Menganalisis alur materi pada buku teks yang digunakan pada sekolah tempat 

penelitian. 

d. Mempelajari karakteristik materi yang menjadi fokus penelitian. 

e. Menyusun desain didaktis awal dengan pertimbangan kesulitan belajar dan 

karakteristik siswa. 

f. Mengkonsultasikan desain didaktis awal yang telah disusun pada ahli 

dibidangnya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Menentukan subjek penelitian  

b. Melakukan uji coba desain didaktis rancangan 

c. Melaksanakan observasi selama proses uji coba 

d. Melakukan wawancara pada siswa yang telak mengikuti uji coba rancangan 

3. Tahap Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Melakukan analisis data hasil uji coba 

b. Melakukan perbaikan desain didaktis 

c. Mengolah dan menarik kesimpulan hasil uji coba 

d. Menyusun laporan 

Prosedur penelitian diuraikan dalam diagram pada gambar berikut : 
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3.7 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada Sekolah Dasar kelas IV 

semester II tahun 2019/2020 secara lebih rinci disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

No Kegiatan Tahun 2019 Tahun 2020 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Observasi awal 

Uji tes kemampuan awal 

Analisis hambatan belajar 

Analisis konsep 

Penyusunan desain didaktis 

Uji coba bahan ajar 

Analisis data akhir 

Penyusunan Laporan 

  √ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

                                        

                                            Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 
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