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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif kualitatif yang digunakan 

untuk memperoleh gambaran rinci tentang kemampuan memecahkan soal 

matematika berdasarkan enam tahap belajar Dienes. Dengan demikian, hasil 

penelitian ditekankan pada bagaimana mengamati, mendokumentasikan, dan 

melakukan wawancara, serta dianalisis untuk mendeskripsikan pemecahan soal 

matematika berdasarkan enam tahap belajar Dienes. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Duduksampeyan selama 2 bulan 

yaitu dari November 2012 sampai Desember 2012 pada semester gasal tahun 

ajaran 2012/2013.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah tiga orang siswa. Subjek merupakan siswa 

kelas IX yang mempunyai kemampuan matematika tinggi, kemampuan 

matematika sedang, dan kemampuan matematika rendah.  

Subjek dipilih berdasarkan tes kemampuan matematika. Tes kemampuan 

matematika ini merupakan soal pilihan ganda yang materinya merupakan 

materi kelas VII dan kelas VIII yang sudah dipelajari siswa. Soal tersebut 

diadopsi dari Buku Sekolah Elektronik (BSE) berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dibuat. Sebelum soal diberikan, soal tersebut telah dikonsultasikan kepada 
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dosen pembimbing dan divalidasi oleh satu dosen, satu guru bidang studi, serta 

satu mahasiswa pasca sarjana.  

Jika setelah soal diberikan terdapat dua atau lebih subjek yang 

berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dipilih masing-masing 

satu siswa secara acak dengan pertimbangan dari guru bidang studi. 

D.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Keseluruhan prosedur ini dijabarkan sebagai 

berikut : 

Kegiatan Awal : 

1. Persiapan 

Pada persiapan ini, peneliti membuat kesepakatan terhadap pihak sekolah 

tempat penelitian dan guru bidang studi matematika yang meliputi : 

a. Menentukan waktu dilakukan penelitian 

b. Menentukan kelas yang digunakan untuk penelitian 

2. Penyusunan instrumen penelitian 

Instrumen yang dibuat peneliti antara lain : 

a. Soal tes kemampuan matematika  

b. Soal pemecahan soal matematika 

c. Pedoman wawancara 

Kegiatan Inti : 

1. Pemberian Tes Kemampuan Matematika 
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Tes Kemampuan Matematika (TKM) diberikan setelah membuat 

kesepakatan waktu dan kelas yang akan digunakan peneliti dengan pihak 

sekolah dan guru bidang studi matematika. Materi Tes Kemampuan 

Matematika meliputi materi kelas VII dan VIII yang diambil dari Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) dengan memperhatikan kisi-kisi yang dibuat 

oleh peneliti. Sehingga dengan memberi Tes Kemampuan Matematika itu 

diharapkan peneliti mendapatkan subjek dalam setiap kategori tingkat 

kemampuan matematika yaitu kemampuan matematika tinggi, kemampuan 

matematika sedang, dan kemampuan matematika rendah. Sebelum 

pelaksanaan tes, peneliti memberikan informasi kepada siswa bahwa hasil 

tes tidak mempengaruhi nilai akademik siswa sehingga diharapkan siswa 

dapat mengerjakan dengan sungguh-sungguh. 

2. Proses Pengelompokkan Subjek 

Pengelompokan subjek didapat dari hasil skor Tes Kemampuan 

Matematika yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu kelompok siswa 

dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah.  

3. Proses Pemilihan Subjek Dalam Setiap Kategori 

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara acak dengan 

pertimbangan dari guru matematika di kelas IX-D. Subjek yang dipilih 

adalah satu siswa dengan kemampuan matematika tinggi, satu siswa 

dengan kemampuan matematika sedang, dan satu siswa dengan 

kemampuan matematika rendah.  
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4. Pemberian Tes Pemecahan Soal Matematika 1 dan Wawancara 

Tiga subjek yang telah dipilih diberi tes pemecahan soal matematika 1 

dan diberi waktu untuk mengerjakannya selama 90 menit. Setelah itu 

siswa diwawancara untuk mengecek kembali, apakah jawaban yang ditulis 

siswa sesuai dengan apa yang dipikirkannya. 

5. Pemberian Tes Pemecahan Soal Matematika 2 Dan Wawancara 

Pemberian tes pemecahan soal matematika 2 dilakukan untuk 

keperluan triangulasi dan berselang dua minggu setelah pemberian tes 

pemecahan soal 1. Adapun pelaksanaan tes pemecahan soal matematika 2 

sama dengan pelaksanaan tes sebelumnya. 

6. Menganalisis Data Tes Pemecahan Soal Matematika Dan Wawancara 

dengan Menggunakan Tahap Belajar Dienes 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tahap 

belajar Dienes yaitu permainan bebas, permainan yang menggunakan 

aturan (games) , permainan kesamaan sifat (searching for communalities), 

permainan representasi (representation), permainan dengan simbolisasi 

(symbolization), dan permainan dengan formalisasi (formalization). 

Indikator-indikator tersebut telah dibuat oleh peneliti. 

Kegiatan Akhir : 

1. Analisis Data 

Pada tahap analisis data ini, peneliti menganalisis data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data yang 

dilakukan peneliti yaitu analisis hasil tes kemampuan matematika, analisis 
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hasil tes pemecahan soal matematika, dan analisis hasil wawancara 

terhadap ketiga subjek penelitian. 

2. Penyusunan Laporan Penelitian 

Pada tahap penyusunan laporan ini, peneliti menyusun laporan 

berdasarkan pada hasil data dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hasil tes yang dideskripsikan yaitu mengenai pemecahan soal 

matematika siswa SMP Negeri 1 Duduk Sampeyan dengan menggunakan 

tahap belajar Dienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Diagram Alur Validasi Instrumen Tes Pemecahan Soal   
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E. Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian berupa instrumen utama dan instrumen 

penunjang. Instrumen utama yaitu peneliti sendiri. Sedangkan instrumen 

penunjang yaitu berupa  tes dan pedoman wawancara. Sebelum instrumen 

penunjang digunakan, terlebih dahulu divalidasi oleh beberapa validator 

yaitu dosen, mahasiswa pasca sarjana, dan guru bidang studi matematika. 

Validasi tersebut dilakukan untuk uji kelayakan soal dan hasilnya soal 

tersebut layak untuk digunakan.  

a. Tes Kemampuan Matematika (TKM) 

Tes Kemampuan Matematika merupakan tes yang bertujuan untuk 

mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan matematika, yaitu 

siswa berkemampuan matematika tinggi, siswa berkemampuan 

matematika sedang, dan siswa berkemampuan matematika rendah. Tes 

Kemampuan Matematika ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang 

dibuat oleh peneliti dan materinya merupakan materi kelas VII dan 

kelas VIII yang sudah dipelajari siswa. Setiap soal memiliki bobot 4. 

Siswa yang hasil tes kemampuan matematikannya mendapat skor lebih 

besar dan sama dengan 75 termasuk dalam kategori berkemampuan 

matematika tinggi. Siswa yang hasil tes kemampuan matematikannya 

mendapat skor lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari  75, 

termasuk dalam kategori berkemampuan matematika sedang. Siswa 

yang hasil tes kemampuan matematikannya mendapat skor dibawah 60, 
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termasuk dalam kategori berkemampuan matematika rendah. Waktu 

pengerjaan Tes Kemampuan Matematika selama 90 menit. Hasil tes 

tersebut akan dikelompokkan berdasarkan skor yang dimiliki oleh 

setiap siswa. 

b. Tes Pemecahan Soal Matematika (TPSM) 

Tes pemecahan soal matematika bertujuan untuk mengetahui profil 

siswa dalam masing-masing kategori untuk menyelesaikan soal 

matematika dengan menggunakan tahap belajar Dienes. 

Tes pemecahan soal matematika ini dilakukan oleh tiga subjek 

terpilih yaitu satu siswa berkemampuan matematika tinggi, satu siswa 

berkemampuan matematika sedang, dan satu siswa berkemampuan 

matematika rendah mengikuti tes  menggunakan tahap belajar Dienes. 

Soal yang diberikan terdiri dari tiga soal. Ketiga soal ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan enam tahap belajar Dienes dengan 

durasi waktu selama 60 menit. Soal nomer 1 dan nomer 2 dapat 

dikerjakan dengan 5 tahap Dienes yaitu tahap permainan bebas, tahap 

kesamaan sifat, tahap representasi, dan tahap simbolisasi. Pada tahap 

formalisasi tidak digunakan karena tahap formalisasi tampak ketika 

siswa menuliskan rumus umum suku ke-n dan jumlah n suku pertama. 

Sedangkan untuk soal nomer 3 dapat diselesaikan dengan tahap 

formalisasi, karena pada soal nomer 3 meminta siswa menuliskan 

rumus umum suku ke-n dan jumlah n suku pertama. Subjek dalam 
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mengerjakan tes pemecahan soal matematika tersebut diberi kebebasan 

dalam melakukan tahapan-tahapan belajar Dienes. 

Tes pemecahan soal matematika ini terdiri dari tes pemecahan soal 

matematika 1 dan tes pemecahan soal matematika 2. tes pemecahan 

soal matematika 2 digunakan untuk triangulasi, untuk mengetahui 

keabsahan data dari tes pemecahan soal matematika 1. Tes pemecahan 

soal matematika 2 ekuivalen dengan tes pemecahan soal 1, hanya 

berbeda pada angkanya saja. 

c. Pedoman wawancara   

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi, 

memperjelas informasi, mendukung data hasil tes pemecahan soal 

matematika, dan menggali apa-apa yang ada dipikiran siswa. Data yang 

didapatkan berupa kata-kata. Yang terkadang ada dipikiran siswa tetapi 

tidak ada ditulisan. Wawancara ini dilakukan kepada siswa yang telah 

mengerjakan tes memecahkan soal matematika, setelah itu langsung 

dilakukan wawancara. Wawancara disini bersifat semi terstruktur dan 

pada saat wawancara setiap siswa dilakukan perekaman melalui 

Handphone. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini antara lain : 

a. Metode Tes 
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Dalam penelitian ini digunakan dua macam tes yaitu Tes 

Kemampuan Matematika (TKM)  dan Tes Pemecahan Soal Matematika 

(TPSM). 

b. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada tiga subjek terpilih yakni satu siswa 

berkemampuan matematika tinggi, satu siswa berkemampuan sedang, 

dan satu siswa berkemampuan rendah. Wawancara digunakan untuk 

mendapatkan informasi, memperjelas informasi, mendukung data hasil 

tes pemecahan soal matematika, dan menggali apa-apa yang ada 

dipikiran siswa. Data yang didapatkan berupa kata-kata yang terkadang 

ada dipikiran siswa tetapi tidak ada ditulisan. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan beberapa teknik analisis data sebagai 

berikut : 

1. Analisis Data Tes Kemampuan Matematika 

Dalam penelitian ini, hasil tes kemampuan matematika yang telah 

dikerjakan oleh siswa dihitung skornya dengan setiap soal diberi skor 

empat. Setelah didapat skor hasil tes kemampuan matematika, siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kemampuan matematika dengan 

pedoman pengkategorian sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Rentang Penilaian 

No Nilai Kategori 

1. 0-45  Sangat kurang 

2. 50-60 Kurang 

3. 61-75 Sedang 
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4. 76-80 Baik  

5. 81-100 Sangat baik 

 

Sekolah SMP Negeri 1 Duduksampeyan menetapkan kategori 

tingkat kemampuan siswa yaitu sebagai berikut : 

a. Kelompok kemampuan matematika tinggi adalah semua siswa yang 

memiliki skor  ≥ 75 

b. Kelompok kemampuan matematika sedang adalah semua siswa yang 

memiliki 60 ≤ skor < 75 

c. Kelompok kemampuan matematika rendah adalah semua siswa yang 

memiliki skor < 60. 

2. Analisis Data Tes Pemecahan Soal Matematika 

Dalam peneltian ini terdapat dua kali pengambilan data. Data 

tersebut  dianalisis berdasarkan enam tahap belajar Dienes. 

a. Permainan bebas 

Indikator permainan bebas dapat terpenuhi jika siswa menggunakan alat 

bantu atau alat peraga apapun dalam mengerjakan soal. Subjek 

penelitian bebas untuk menggunakan benda apapun yang ada 

disekitarnya. 

b. Permainan yang menggunakan aturan (Games)  

Indikator permainan yang menggunakan aturan dapat terpenuhi jika 

subjek penelitian menggunakan benda konkret yang ada disekitarnya 

dan menyusun sesuai dengan yang diminta oleh soal. 
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c. Permainan kesamaan sifat (Searching for Communalities)  

Indikator permainan kesamaan sifat dapat terpenuhi jika subjek 

penelitian menuliskan beda tiap suku. Beda dapat dicari dengan cara 

baris ke-n dikurangi dengan baris ke- (n-1) 

d. Permainan representasi (Representation)  

Indikator permainan representasi dapat terpenuhi jika subjek penelitian  

dapat merepresentasikan dengan obyek, gambar, atau kata-kata sesuai 

dengan permintaan soal. 

e. Permainan dengan simbolisasi (Symbolization)  

Indikator permainan dengan simbolisasi dapat terpenuhi jika subjek 

penelitian menggunakan simbol atau rumusan verbal saat mengerjakan 

soal. 

f. Permainan dengan formalisasi (Formalization) 

Indikator dengan formalisasi dapat terpenuhi jika subjek penelitian 

dapat menuliskan rumus umum untuk mencari banyak suku ke-n dan 

jumlah n suku pertama. 

3.  Analisis Data Wawancara 

Untuk memudahkan dalam menganalisis data dilakukan 

pengkodean transkrip wawancara. Kode percakapan tersebut memuat 

inisial dari pelaku wawancara (P, S1, S2, atau S3) diikuti oleh kode tes 

pemecahan soal matematika  (1 atau 2) kemudian dua digit angka yang 
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menunjukkan urutan percakapan. Misalnya, “S1101” artinya S1 

menunjukkan subjek dengan kemampuan matematika tinggi, 1 

menunjukkan tes pemecahan soal matematika 1, dan 01 menunjukkan 

percakapan pertama. Contoh lain, “P209” artinya P menunjukkan peneliti, 

2 menunjukkan tes pemecahan soal matematika 2, dan 09 menunjukkan 

percakapan kesembilan. 

Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2008) menyatakan bahwa 

tahap analisis data meliputi : tahap reduksi, tahap penyajian data, dan 

tahap penarikan kesimpulan.  

a) Tahap reduksi 

Tahap reduksi data merupakan proses yang meliputi memilih hal yang 

pokok, menyeleksi, dan merangkum semua data yang diperoleh mulai 

dari awal pengumpulan data sampai dengan penyusunan akhir laporan 

penelitian. Dengan kata lain tahap reduksi data ini dilakukan 

pengurangan data yang tidak perlu. 

b) Tahap penyajian data 

Tahap penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan abstrak, kategori, flowchart dan sebagainya. 

c) Tahap penarikan kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan semua 

data yang diperoleh dari data-data hasil penelitian. Penarikan 

kesimpulan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan makna 

data yang telah  disajikan 
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Tahap reduksi data 

Data hasil tes pemecahan 
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Keterangan : 

  : Terminal awal dan akhir 
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  : Kegiatan 

  : Hasil kegiatan 

Gambar 3.2 Diagram  Analisis Data 


