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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan untuk menjawab masalah 

penelitian, oleh karena itu untuk melaksanakan penelitian 

diperlukan suatu metode. Metode penelitian berhubungan dengan 

cara-cara yang dilaksanakan dalam penelitian. Metode yang 

digunakan perlu ditentukan supaya masalah penelitian terjawab, 

untuk itu metode penelitian dipilih dengan memperhatikan 

kesesuaian antara objek yang diteliti dengan masalah penelitian.  

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi skim perkalian bilangan asli yang dimiliki oleh 

siswa. Penelitian dilakukan secara intensif, setiap hal yang 

ditemukan di lapangan dicatat secara rinci, lalu dilakukan analisis 

reflektif terhadap berbagai data yang ditemukan di lapangan, dan 

membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2010).  

 

B. Subyek dan Lokasi Penelitian  

Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah siswa 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri Brongkol 04, Kecamatan Jambu, 

Kabupaten Semarang. Kelas tersebut terdiri dari 9 siswa putra dan 

6 siswa putri. Satuan analisis sebagai sumber data sebanyak 8 

siswa yang terdiri dari 5 siswa putra dan 3 siswa putri. Subyek 

berusia antara 8-9 tahun. 

Kriteria subyek sebagai sumber data adalah sebagai 

berikut:  

a. Subyek masih terlibat pada masalah yang sedang diteliti. 

b. Subyek mempunyai waktu dan kesanggupan untuk 

dimintai informasi. 

c. Persetujuan orang tua subyek. 

d. Kepercayaan terhadap subyek yang akan memberikan 

informasi secara jelas tentang masalah yang sedang 

diteliti.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan di rumah dan di sekolah 

seusai kegiatan belajar mengajar. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Hal tersebut dikarenakan sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang diperoleh secara langsung dari lapangan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan 

sambil memberikan sejumlah soal kepada subyek untuk 

dikerjakan. Melalui wawancara, pikiran dan pengalaman subyek 

dapat digali secara lebih mendalam. Waktu wawancara yang 

diperlukan untuk subyek satu dengan subyek yang lain berbeda. 

Satu kali wawancara berlangsung 10-45  menit. Wawancara untuk 

satu subyek dilakukan sebanyak 2 kali. Hal tersebut tergantung 

pada respon yang diberikan subyek sampai skim perkalian bilangan 

asli teridentifikasi.  

Materi wawancara adalah tentang perkalian bilangan asli 

yang meliputi persoalan tentang konsepsi dan persoalan kalimat 

terbuka. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat diamati dan 

dipelajari makna yang dibangun oleh subyek, tindakan dan operasi 

yang dilakukan, dan hasil yang dicapai.  

Wawancara dilengkapi dengan penggunaan hand phone 

untuk kejelasan rekaman suara serta kamera digital untuk 

mengambil gambar dan video saat wawancara berlangsung. 

Pengambilan video dimaksudkan agar dapat memperhatikan 

tingkah laku siswa baik yang diucapkan maupun yang tidak 

diucapkan. Tingkah laku yang tidak diucapkan misalnya gerakan 

tertentu yang dilakukan oleh siswa. Teknik tersebut 

memungkinkan untuk dapat merumuskan skim yang dimiliki oleh 

siswa.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Tabel 3. Instrumen Penelitian 

No Bentuk 
Perkalian 

Kriteria Soal/Pertanyaan 

1 a x b =  a. 1 digit x 1 digit 1) 7 x 4 = …   

2) 5 x 8 = … 
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No Bentuk 
Perkalian 

Kriteria Soal/Pertanyaan 

   3) Raka mempunyai 3 kotak pensil, 
masing-masing kotak berisi 4 pensil. 
Berapa banyaknya pensil yang 
dimiliki Raka? 

  b. 1 digit x 2 digit  1) 3 x 12 = …   

2) 6 x 11 = … 

3)  Ibu memiliki 4 karung, masing-
masing karung berisi 15 jeruk. 
Berapakah seluruh jeruk yang dimiliki 
Ibu? 

c. 2 digit x 1 digit  1) 13 x 4 = …   

2) 10 x 6 = … 

3) Milka mempunyai 11 kantong plastik, 
masing-masing kantong berisi 8 
permen. Berapakah semua permen 
yang dimiliki Milka? 

2 a x  = c a. 1 digit x 1 digit 1) 6 x … = 18   

2) 2 x … = 10 

3) Yosua mempunyai 4 kotak yang berisi 
kelereng sama banyak. Setelah 
dihitung keseluruhan kelerengnya 
ada 28. Jadi berapa banyak kelereng 
yang ada di satu  kotak? 

b. 1 digit x 2 digit  1) 2 x … = 20 

2) 3 x … = 33 

   3) Ayah memiliki 4 karung beras yang 
sama berat. Setelah semuanya 
ditimbang ternyata ada 60 kg. Berapa 
kg berat satu karung beras? 

c. 2 digit x 1 digit  1) 12 x … = 36 

2) 10 x … = 40 

3) Hesel mempunyai 14 toples coklat. 
Semua coklat yang dimiliki Hesel ada 
28. Berapakah coklat yang ada di tiap 
toples? 

3  x b = c a. 1 digit x 1 digit 1) … x 4 = 12 

2) … x 6 = 24 

3) Setiap minggu Rasya diberi 5 kelereng 
oleh kakaknya. Rencananya setelah 
terkumpul 35 kelereng maka akan 
digunakan untuk bermain bersama 
temannya. Berapa minggu yang 
dibutuhkan Rasya untuk bisa 
mengumpulkan kelereng sebanyak 
itu? 
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No Bentuk 
Perkalian 

Kriteria Soal/Pertanyaan 

  b. 1 digit x 2 digit  1) … x 13 = 39   

2) … x 11 = 44 

3) Setiap hari Avika membeli 10 cincin 
mainan untuk dikoleksi. Saat sudah 
terkumpul sebanyak 80 cincin, maka 
akan dia susun menjadi kalung. 
Berapa hari waktu yang diperlukan 
Avika untuk bisa mengumpulkan 
cincin sebanyak itu? 

c. 2 digit x 1 digit  1) … x 5 = 75 

2) … x 7 = 98 

3) Setiap bulan ibu mengambil 2 bajuku 
yang sudah tidak kupakai. 
Rencananya setelah terkumpul 50 
baju, maka ibu akan 
menyumbangkannya ke panti 
asuhan. Berpa bulan yang dibutuhkan 
ibu untuk bisa mengumpulkan baju 
sebanyak itu? 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 

data. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas. Berikut ini model 

interaktif analisis data menurut Miles and Huberman yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.  

 

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2010.  
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Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu: Data 

Collection, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion 

Drawing/Verification. 

Data Collection yaitu mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya dari subyek melalui wawancara. Wawancara yang 

didokumentasikan dengan rekaman video, selanjutnya 

dipindahkan ke dalam bentuk tertulis atau transkripsi.  

Data Reduction dilakukan dengan merangkum, memilah-

milah data berdasarkan kategori tertentu, dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang dipilih adalah data yang akan digunakan 

untuk menjawab masalah penelitian.  

Data Display yakni menyajikan data setelah data 

reduction. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, yang berisi  

tingkah laku setiap subyek yang telah dikenal secara pasti. 

 Conclusion Drawing / Verification adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, yakni  merumuskan skim berdasarkan 

pola tingkah laku yang telah dikenal pasti. Analisis ini hanya 

membahas jenis-jenis skim perkalian bilangan asli yang dimiliki 

oleh siswa.  

 

  


