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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Bogdan & Biklen (Rahmat, 2009) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang 

diamati, sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melakukan 

analisis hanya sampai tahap deskripsi (Azwar, 2007). Tujuan penelitian ini adalah 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai profil 

pemecahan masalah yang dilakukan siswa dalam memecahkan suatu masalah 

open-ended sesuai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang 

diselidiki tanpa mengadakan perhitungan atau mengolah data statistik secara 

mendalam dan disajikan dengan apa adanya sesuai subjek yang diteliti. 

B. Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 5 Salatiga Tahun Ajaran 

2013/2014 yang beralamat di Jalan Bima No. 10 Kota Salatiga Telepon 

(0298)321972 Kode Pos 50722. 

Waktu penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan (Desember 2013 – Maret 2014) 

Tahap perencanaan meliputi pengajuan judul, penyusunan draf proposal 

penelitian dan pengajuan ijin penelitian). 

2. Tahap Pelaksanaan (April 2014) 

Tahap pelaksanaan meliputi validasi instrumen penelitian dan pengumpulan 

data. 

3. Tahap Penyelesaian ( Mei –Agustus 2014) 

Tahap ini mencakup proses pengolahan data, analisis data, penyusunan 

laporan penelitian dan ujian skripsi.  

Subjek penelitian ini adalah tiga siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Salatiga, 

sedangkan cara pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini dengan cara 

purposive  sampling. Menurut Sugiyono (2011) purposive  sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan pengambilan subjek didasarkan pada rata-rata nilai ulangan 

matematika kelas VIII F semester gasal Tahun Ajaran 2013/2014 yang 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Prihatnani, 2012) yaitu kelompok tinggi 

(nilai > ̅ + 
 

 
 s), kelompok sedang (  ̅- 

 

 
 s ≤ nilai ≤  ̅ + 

 

 
 s) dan kelompok rendah 



18 
 

 

(nilai <  ̅ - 
 

 
 s). Hasil pengelompokkan dapat dilihat pada lampiran 5. Selain 

berdasarkan rata-rata nilai ulangan matematika, pemilihan siswa sebagai subjek 

penelitian didasarkan pada pertimbangan guru kelas.  

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan meliputi tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis data. Masing-masing tahap 

akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:  

a. meminta izin untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 5 Salatiga,  

b. membuat kesepakatan dengan guru bidang studi matematika SMP Negeri 

5 Salatiga  mengenai kelas dan waktu yang akan digunakan untuk 

penelitian, 

c. penyusunan instrumen penelitian meliputi kisi-kisi soal tes dan alternatif 

penyelesaiannya serta pedoman wawancara, 

d. validasi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah open-ended 

melalui expert judgment, 

e. mengelompokkan siswa berdasarkan data nilai rata-rata ulangan 

matematika menjadi  tiga kelompok yaitu kelompok siswa dengan 

kategori nilai matematika tinggi, sedang dan rendah, 

f. menentukan subjek penelitian, masing-masing satu siswa dari kelompok 

kategori nilai matematika tinggi, sedang dan rendah. 

2. Tahap Pelaksanaan   

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi: 

a. memberikan tes pemecahan masalah open-ended pada subjek penelitian, 

b. melakukan wawancara secara individual terkait dengan penyelesaian tes 

pemecahan masalah open-ended yang dilakukan subjek yang 

bersangkutan. 

3. Tahap Analisis  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis ini meliputi:  

a. melakukan triangulasi data yang merupakan gabungan dari tes dan 

wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan data penelitian yang 

valid, 

b. mengidentifikasi pemecahan masalah open-ended siswa berdasarkan 

tahapan Polya, 

c. menyusun laporan hasil penelitian dan membuat kesimpulan akhir 

penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut.  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada (Budiyono, 2003). 

Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan 

mendapatkan daftar nama serta daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Salatiga yang menjadi subjek penelitian, sedangkan data 

hasil kegiatan wawancara didokumentasikan dengan menggunakan beberapa 

alat bantu untuk mendukung kredibilitas data yang telah diperoleh. Alat 

tersebut meliputi handphone untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan dan kamera untuk mendokumentasikan peristiwa ketika 

peneliti sedang melakukan  wawancara  dengan subjek penelitian. 

2. Metode Tes 

Metode tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek 

penelitian (Budiyono, 2003). Tes yang digunakan berupa tes pemecahan 

masalah matematika berupa soal open-ended yang terdiri dari 5 soal uraian.  

3. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan subjek 

penelitian atau responden atau sumber data (Budiyono, 2003). Wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara dilakukan setelah subjek mengerjakan soal tes pemecahan 

masalah matematika. Tujuan dilakukan wawancara pada penelitian ini adalah 

untuk mendalami jawaban yang diberikan siswa pada saat mengerjakan soal 

tes.  Kisi-kisi pedoman wawancara dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

Ruang 
lingkup 

penelitian 

Aspek 
pemecahan 

masalah 
yang diteliti 

Indikator Contoh Pertanyaan 

Profil 
pemecahan 
masalah 
open-ended 
siswa 

Memahami 
masalah 

Pertanyaan 
dapat 
mengungkap 
proses berpikir 
siswa dalam 

- Coba ceritakan kembali apa 
yang kamu pahami dari soal 
tersebut! 

- Dapatkah kamu 
menyebutkan hal-hal yang 
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Ruang 
lingkup 

penelitian 

Aspek 
pemecahan 

masalah 
yang diteliti 

Indikator Contoh Pertanyaan 

berdasarkan 
tahapan 
Polya pada 
materi 
lingkaran  

memahami 
masalah 

 

diketahui dari soal? 
- Apa yang ditanyakan dari 

soal? 
- Apa informasi yang ada 

pada soal sudah cukup 
digunakan untuk menjawab 
masalah yang ditanyakan? 
Mengapa? 

Menyusun 
rencana 

pemecahan 

Pertanyaan 
dapat 
mengungkap 
proses berpikir 
siswa dalam 
menyusun 
rencana 
pemecahan 

 

- Pengetahuan apa saja yang 
dapat digunakan untuk 
menjawab soal tersebut? 

- Mengapa kamu memilih 
pengetahuan tersebut? 

- Apakah kamu menggunakan 
semua informasi yang kamu 
ketahui untuk memecahkan 
masalah tersebut? 
Mengapa? 

- Dapatkah kamu membuat 
kaitan antara hal yang 
diketahui, antara yang 
diketahui dengan apa yang 
ditanyakan? Berikan 
penjelasan. 

- Uraikan dengan jelas 
langkah-langkah yang akan 
kamu gunakan untuk 
menjawab soal tersebut! 

Melaksana 
kan rencana 
pemecahan 

Pertanyaan 
dapat 
mengungkap 
proses berpikir 
siswa dalam 
melaksanakan 
rencana 
pemecahan 

- Apakah langkah-langkah 
yang kamu gunakan untuk 
menjawab soal tersebut 
sesuai dengan yang kamu 
rencanakan? 

- Apakah langkah yang kamu 
lakukan sudah benar? 
Mengapa? 

Memeriksa 
kembali 

Pertanyaan 
dapat 
mengungkap 
proses berpikir 
siswa dalam 
memeriksa 
kembali jawaban  

- Apakah kamu yakin bahwa 
jawabanmu sudah benar? 

- Bagaimana kamu 
melakukan pengecekan 
bahwa jawabanmu benar? 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti sebagai instrumen 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi melakukan pengumpulan 

data, analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 

2011). 

2. Soal tes pemecahan masalah open-ended 

Soal tes digunakan untuk memberi gambaran kemampuan pemecahan 

masalah siswa berdasarkan tahapan Polya dalam memecahkan masalah 

open-ended materi lingkaran. Pada penelitian ini, soal dibuat sendiri oleh 

peneliti. Soal dibuat dengan tujuan untuk mengetahui jawaban siswa secara 

tertulis.  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Standar Kompetensi: Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 

Kompetensi Dasar    : Keliling dan Luas lingkaran 

Indikator soal Bentuk soal Nomor 
soal 

Siswa dapat 
menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan keliling 
lingkaran 

 

Ibu membuat pizza berbentuk lingkaran 
dengan ukuran yang berbeda. Keliling pizza 
berukuran besar adalah dua kali keliling pizza 
berukuran kecil. Berapakah panjang jari-jari 
yang mungkin pada masing-masing pizza 
tersebut? 

 

1 

Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan 
diameter 105 meter. Di sepanjang tepi stadion 
akan dipasang lampu sorot dengan jarak antar 
tiap lampu sama panjang. Berapa banyak 
lampu sorot yang diperlukan? 

3 

Sebuah meja dengan permukaan berbentuk 
lingkaran hendak ditutup taplak berbentuk 
lingkaran pula. Panjang jari-jari taplak 14 cm 
lebihnya dari jari-jari meja. Di sekeliling 
taplak akan dipasangi renda. Jika harga renda 

5 
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Indikator soal Bentuk soal Nomor 
soal 

Rp3.000,00/meter, berapa biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli renda tersebut? 
 

 
 

Siswa dapat 
menyelesaikan soal 
cerita yang berkaitan 
dengan luas lingkaran 

 

Suatu tanah lapang berbentuk lingkaran 
berdiameter 42 meter. Tanah tersebut akan 
ditutup dengan paving yang berbentuk persegi 
panjang dengan panjang 20 cm. Jika jumlah 
luas seluruh paving yang dibeli pak Amir untuk 
menutup tanah sama dengan luas tanah, maka 
berapa banyak paving yang dibeli pak Amir? 

2 

Sebuah meja dengan permukaan berbentuk 
lingkaran hendak ditutup taplak berbentuk 
lingkaran pula. Panjang jari-jari taplak 7 cm 
lebihnya dari jari-jari meja dan harga setiap 1 
m

2
 kain taplak adalah Rp30.000,00, berapa 

biaya untuk membeli kain taplak meja 
tersebut? 

 

4 

 

Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, pada 

penelitian ini indikator yang akan diketahui peneliti pada waktu siswa 

mengerjakan masalah open-ended materi lingkaran mengacu pada indikator 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Sutrisno, dkk (2013) dengan 

penjabaran indikator disajikan dalam Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3 

Indikator Pemecahan Masalah  

 

F. Teknik Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas konstruksi yang diperoleh melalui expert judgement atau melalui 

pendapat para ahli (Sugiyono, 2011). Setelah instrumen tes pemecahan masalah 

dikonstruksi sesuai dengan aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta 

pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun dan para ahli akan memberi 

keputusan apakah instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan 

dan mungkin dirombak total. Para ahli yang menjadi validator dalam penelitian 

ini adalah Bapak Prof. Dr. Sutriyono, M. Sc., P.hd., Bapak Yustinus M. Pd. dan Ibu 

Mumtanikhah S.Pd. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis 

model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) yang meliputi data reduction 

(kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data mentah di lapangan), 

data display (meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan 

kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk 

Tahap Pemecahan masalah Indikator 

1 Memahami masalah 

Menentukan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal dengan tepat 
Menentukan apakah informasi yang diketahui 
sudah memenuhi untuk menjawab yang 
ditanyakan 
 

2 
Menyusun  rencana 
pemecahan masalah 

Menentukan keterkaitan antara informasi yang 
ada pada soal 
Menentukan syarat lain yang tidak diketahui pada 
soal seperti rumus atau informasi lainnya; jika ada 
Menggunakan semua informasi penting pada soal 
Merencanakan penyelesaian atau pemecahan 
masalah 

3 
Melaksanakan 

rencana pemecahan 

Menggunakan langkah-langkah secara teratur 
Terampil dalam algoritma dan ketepatan 
menjawab soal 

4 Memeriksa kembali 

Meyakini kebenaran dari solusi masalah tersebut 
(dengan melihat kelemahan dari solusi yang 
didapatkan, seperti langkah-langkah yang tidak 
benar) 
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menarik kesimpulan dari data tersebut) dan conclusion drawing/verification 

(menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi 

kesimpulan tersebut. Proses kegiatan analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tahap-tahap berikut. 

1. Reduksi data 

 Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis jawaban siswa yang telah 

dipilih sebagai subjek penelitian, mentranskip hasil wawancara dengan 

subjek wawancara kemudian memilih hal-hal yang penting dan memisahkan 

hal-hal yang tidak diperlukan.  

2. Penyajian data 

Data yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian kata berupa 

deskripsi pemecahan masalah yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal open-ended materi lingkaran serta dilengkapi penjelasan contoh 

pengerjaan siswa melalui gambar. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah melakukan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi yaitu kegiatan merangkum data berdasarkan 

semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan penyajian data. 

H. Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2012) triangulasi diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 

tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan 

waktu. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes pemecahan 

masalah open-ended beserta wawancara dengan pelaksanaan tes dan 

wawancara dalam waktu yang berbeda. 

 

 


