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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Creswell dalam Sangadji (2010) menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan 

objek apa adanya sehingga datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa 

menggunakan teknik statistik. 

Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

yakni suatu pengambilan sampel sebagai sumber data dengan berdasarkan pada tujuan 

dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Pengambilan sampel penelitian adalah 

berdasarkan pada hal-hal berikut. 

1. Kebersediaan subjek untuk terlibat secara aktif dalam penelitian. 

2. Kesanggupan subjek untuk diwawancara sebanyak 4 sampai 5 kali selama 

kurang lebih satu bulan. 

3. Memperoleh ijin dari pihak sekolah dan orangtua subjek. 

4. Kepercayaan guru bahwa subjek akan melibatkan diri secara aktif dalam 

kegiatan wawancara. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipilih 5 orang siswa yang 

merupakan kelas III SD. 5 orang siswa tersebut merupakan siswa dengan kemampuan 

matematika beragam. Kebersediaan subjek untuk diteliti merupakan hal yang sangat 

penting, mengingat keberhasilan dalam penelitian sangat dipengaruhi kesediaan dan 

kerelaan subjek untuk terlibat secara aktif dalam wawancara, sedangkan kemampuan 

matematika subjek yang beragam memungkinkan untuk memperoleh berbagai skim 

matematika yang beragam pula yang dipunyai oleh subjek (Sutriyono, 2012). Penelilitian 

ini dilakukan di kelas III SD dengan materi pembagian bilangan asli. Penelitian dilakukan 

pada bulan Januari-Februari 2016 pada semester 2. 

B. Langkah Penelitian 

Tahap penelitian meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap analisis 

data, dan tahap penyusunan laporan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dengan mencari sekolah untuk dijadikan tempat 

penelitian dan mencari permasalahan dalam beberapa jurnal yang sesuai dengan 

masalah yang terdapat di sekolah tersebut untuk dijadikan pemicu masalah. Setelah 

pemicu masalah ditemukan, kemudian melakukan wawancara dengan guru kelas dan 

kepala sekolah untuk menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Selanjutnya, melakukan penyusunan instrument pendukung 

penelitian yang akan digunakan dan penyusunan kisi-kisi wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini berisi tentang 

pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi yang 

merupakan gabungan dari tes, wawancara klinis, dan dokumentasi. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini yaitu, mengadakan tes dan wawancara. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan di rumah tiap subjek penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Data yang diperoleh selama 

penelitian, kemudian dianalisis menggunakan 4 tahap yaitu data collection, data 

reduction, data display, dan conclution drawing . verification. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini yaitu menyusun transkip wawancara, menganalisis hasil tes, 

dan menentukan skim-skim pembagian bilangan asli siswa kelas 3 SD. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah tahap kegiatan penulisan laporan 

yang berisi tentang simpulan penafsiran pemikiran siswa berupa skim-skim 

pembagian bilangan asli. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan tes, wawancara, 

dan dokumentasi. Cara ini merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti dalam 

mengenal pasti skim matematika yang dipunyai siswa (Sutriyono, 2012). 
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1. Tes 

Tes digunakan supaya peneliti dapat memperoleh data dari siswa untuk 

dianalisis skim apa yang dipunyai siswa dalam mengerjakan soal tes tersebut. Bentuk 

soal yang dipilih adalah soal uraian. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara klinis. 

Wawancara klinis dalam penelitian ini dibagi kedalam empat pertemuan. Setiap 

pertemuan dilakukan wawancara selama kurang lebih 50 hingga 60 menit. Pada saat 

melakukan wawancara, pewawancara tidak memberi tekanan apakah soal yang 

diberikan dijawab dengan benar atau tidak, tetapi lebih melihat bagaimana subjek 

mempunyai pemikiran atas soal yang diberikan. 

Wawancara pertama berkaitan dengan gambaran mental tentang makna 

pembagian bilangan asli, menentukan bilangan pembagi, bilangan yang dibagi, dan 

hasil bagi. Kemudian dilanjutkan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui 

penafsiran siswa tentang pembagian bilangan asli (𝑎 ÷ 𝑏 = ∎) dengan soal cerita 

terkait. 

Wawancara kedua bertujuan untuk mengetahui penafsiran siswa dalam 

menentukan bilangan pembagi apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi 

(𝑎 ÷∎ = 𝑐) serta soal cerita terkait. Wawancara ketiga bertujuan untuk mengetahui 

penafsiran siswa dalam menentukan bilangan yang dibagi apabila diketahui bilangan 

pembagi dan hasilbagi (∎÷ 𝑏 = 𝑐) serta soal cerita terkait. 

3. Dokumentasi 

Data hasil kegiatan tes didokumentasikan dengan menggunakan scan, 

sedangkan wawancara didokumenasikan dengan menggunakan foto. Data yang 

diperoleh didokumentasikan guna mendukung kredibilitas data yang diperoleh. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Soal tes 

Soal tes dirancang untuk mengetahui bagaimana siswa menyelesaikan soal 

pada materi pembagian bilangan asli dengan memperhatikan kompetensi inti dan 
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kompetensi dasar serta indikator pencapaian yang sesuai dengan materi. Soal tes 

terdiri atas 20 butir soal. Kisi-kisi instrument soal tes disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Soal Tes 

 

Fokus 

Penelitian 

Ruang Lingkup 

Penelitian 

Aspek yang 

Diteliti 

Indikator 

Skim 

Pembagian 

Bilangan 

Asli 

Penafsiran siswa 

dalam melakukan 

operasi pembagian 

bilangan asli 

Penafsiran siswa 

tentang pembagian 

bilangan asli 

- Menjelaskan makna 

pembagian bilangan asli 

- Menentukan bilangan 

pembagi 

- Menentukan bilangan 

yang dibagi 

- Menentukan hasil bagi 

  Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

hasil pembagian 

apabila diketahui 

bilangan yang 

dibagi dan bilangan 

pembagi 

 (𝑎÷ 𝑏 = ∎) 

Proses berpikir siswa 

mengenai penyelesaian 

soal berbentuk 

a. 𝑎 ÷ 𝑏 = ⋯ 

b. Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan 

dengan pembagian 

bilangan asli apabila 

diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan 

pembagi 

  Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

bilangan pembagi 

apabila diketahui 

bilangan yang 

dibagi dan hasil 

bagi (𝑎 ÷∎ = 𝑏) 

Proses berpikir siswa 

mengenai penyelesaian 

soal berbentuk 

a. 𝑎 ÷ … = 𝑐 
b. Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan 

dengan pembagian 

bilangan asli apabila 

diketahui bilangan yang 

dibagi dan hasil bagi 

  Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

bilangan yang 

dibagi apabila 

diketahui bilangan 

pembagi dan hasil 

bagi 

 (∎÷ 𝑏 = 𝑐) 

Proses berpikir siswa 

mengenai penyelesaian 

soal berbentuk 

a. …÷ 𝑏 = 𝑐 

b. Menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan 

dengan pembagian 

bilangan asli apabila 

diketahui bilangan 

pembagi dan hasil bagi 
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Tabel 3.2 

Instrument Soal Tes 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Bentuk Soal 

Menggunakan 

bilangan asli 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Membagi bilangan 

asli 

Membagi bilangan 

asli yang tidak 

memiliki sisa 

1. 9: 3 = ⋯ 

2. 24: 8 = ⋯ 

3. 96: 12 = ⋯ 
4. Tina memliki 12 pisang 

yang akan dibagikan 

kepada 4 orang 

temannya. Berapakah 

pisang yang diterima 

oleh masing-masing 

teman Tina? 

5. Lina memiliki kelereng 

sebanyak 48 yang akan 

dibagikan kepada 8 

anak. Berapakah 

kelereng yang diterima 

oleh setiap anak? 

6. Danang memiliki 75 

karung jagung yang 

akan diberikan kepada 

15 ayamnya. Berapa 

karung jagung yang 

akan dimakan oleh 

setiap ayam? 

  Membagi bilangan 

asli yang memiliki 

sisa 

1. 7: 3 = ⋯ 

2. 29: 5 = ⋯ 

3. 74: 8 = ⋯ 
4. Ani memiliki 10 bola 

yang akan dibagikan 

kepada 3 adiknya. 

Berapakah bola yang 

diterima oleh masing-

masing anak? 

5. Dewi membeli 38 pensil 

yang akan diberikan ke 

5 temannya. Berapakah 

pensil yang diterima 

oleh setiap temannya? 

6. Tita mempunyai 76 kue 

yang akan dibagikan ke 

5 anak. Berapakah kue 

yang diterima oleh 
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Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Bentuk Soal 

setiap anak? 

  Menentukan 

bilangan pembagi 

apabila diketahui 

bilangan yang 

dibagi dan hasil 

bagi (𝑎 ÷∎ = 𝑏) 

1. 8:… = 4 

2. 42:… = 7 

3. 120:… = 30 

4. Tika mempunyai 20 

kertas yang akan 

dibagikan kepada 

muridnya. Jika setiap 

murid menerima 4 

kertas, berapakah 

banyak murid tersebut? 

  Menentukan hasil 

bilangan yang 

dibagi apabila 

diketahui bilangan 

pembagi dan hasil 

bagi 

 (∎÷ 𝑏 = 𝑐) 

1. … : 4 = 6 

2. … : 10 = 7 

3. … : 8 = 9 

4. Bayu membeli buku 

yang akan diberikan 

kepada 5 anak. Jika 

setiap anak menerima 3 

buku, berapa banyak 

buku yang dibeli Bayu? 

 

2. Wawancara 

Tidak semua yang ada dalam pikiran siswa tertulis pada lembar jawaban 

siswa, sehingga diperlukan adanya wawancara guna mengetahui lebih dalam 

mengenai pengetahuan siswa. Adapun dalam pedoman wawancara yang menjadi 

acuan meliputi memahami masalah dan merencanakan penyelesaian. Kisi-kisi 

pedoman wawancara disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Wawancara Klinis 

 

Indikator Pertanyaan Wawancara 

Pertanyaan dapat 

mengungkapkan 

pemahaman siswa 

terhadap maslaah 

1. Coba ceritakan kembali apa yang kamu pahami 

dari soal tersebut? 

2. Apakah kamu dapat menyebutkan hal-hal yang 

diketahui dari soal tersebut? 

3. Apa yang ditanyakan dari soal itu? 

Pertanyaan dapat 

mengungkapkan rencana 

penyelesaian masalah yang 

digunakan siswa 

1. Cara apa saja yang dapat digunakan untuk 

mendapat jawaban dari soal tersebut? 

2. Mengapa kamu memilih cara itu? 

3. Uraikan dengan jelas langkah-langkah yang kamu 

gunakan untuk menjawab soal tersebut. 
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3. Dokumentasi 

Data hasil kegiatan wawancara klinis didokumentasikan dengan menggunakan 

kamera video dan kamera foto untuk mendukung kredibilitas data yang telah 

diperoleh. Transkrip rekaman video wawancara klinis merupakan data mentah yang 

penting dalam penelitian ini. Transkrip tersebut meliputi catatan subjek, catatan 

pewawancara selama interaksi berlangsung, dan tingkah laku bukan lisan subjek 

sewaktu wawancara dijalankan (Sutriyono, 2012). 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data deskriptif kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan jalan 

berkerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang 

penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005). 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) memaparkan tahapan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Tahapan dalam Analisis Data 

 

1. Data Collection dan Data Reduction 

Tahap awal dalam analisis data adalah data collection. Dalam tahap data 

collection, video dan rekaman hasil wawancara selama siswa mengerjakan soal 

pembagian bilangan asli ditulis secara rinci, teliti, dan jelas. Hasil data collection 

kemudian direduksi untuk dipilih hal-hal yang penting dan pokok, dan utnuk 

data collection data reduction 

data display conclusion 



 

22 
 

menentukan bentukan pola-pola perilaku yang ditunjukkan subjek selama 

mengerjakan soal pembagian bilangan asli. 

2. Data Display 

Tahap berikutnya adalah data display atau penyajian data. Dalam pneelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Data display dalam skim 

pembagian bilangan asli adalah dengan menyajikan data hasil reduksi berupa 

pengelompokkan pola-pola perilaku yang ditunjukkan siswa ke dalam pola yang 

sejenis untuk mempermudah pengelompokkan jenis-jenis skim yang dimiliki siswa 

pada tahap conclution drawing/verification. 

3. Conclution Drawing/ Verification 

Tahap terakhir yaitu conclution drawing/ verification. Pada tahap ini hasil 

data display dirumuskan jenis skimnya berdasarkan pola perilaku siswa. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Hasil data display apabila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dijadikan 

kesimpulan yang kredibel. 


