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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif

dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif karena dianggap cocok dengan judul penelitian. Pendekatan kualitatif 

ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan yang didapat dari alat ukur berupa tes tulis dan wawancara 

secara langsung kepada subjek yang diteliti untuk memperkuat data-data yang 

diperoleh selain tes. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan 

peneliti memperoleh data yang mendalam sehingga dapat mengetahui kemampuan 

representasi siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Selain itu, dengan 

pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menggambarkan objek yang akan diteliti 

secara sistematis sesuai dengan apa adanya. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai kemampuan representasi

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, maka disini peneliti berperan 

mutlak dalam proses penelitian, sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangat 

diperlukan sebagaimana peranan peneliti sebagai instrument utama, sebagai 

pengamat, pewawancara, pengumpul data sekaligus membuat laporan hasil 

penelitian.  

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Malang yang 

terdiri dari 10 siswa. Tes diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 
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Malang, sedangkan siswa yang akan diwawancara hanya sebagian yaitu pada soal 

tes pertama ada 3 siswa dan soal tes kedua juga ada 3 siswa. Tiga siswa tersebut 

diambil dari hasil tes siswa yang terdiri dari satu siswa yang mendapatkan hasil 

tertinggi, satu siswa yang mendapat hasil sedang dan satu siswa yang mendapat 

hasil terendah. 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu di SDN Jatimulyo 1 Malang yang berada di kawasan 

Kecamatan Lowakwaru Kota Malang yang diharapkan akan memperoleh 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

E. Data dan Sumber Data  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka data yang dibutuhkan dalam 

penelitian adalah kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika dan faktor-faktor yang menentukan kemampuan representasi siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Data dari kemampuan representasi 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika tersebut, sumber datanya 

diambil dari guru dan siswa. Sumber data dari guru untuk melihat kemampuan 

representasi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dan sumber 

data dari siswa untuk melihat kemampuan representasi yang dimiliki siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Oleh karena itu untuk mengetahui 

kemampuan representasi yang dimiliki siswa dengan melihat hasil tes yang sudah 

di sediakan peneliti. Sedangkan data faktor-faktor yang menentukan kemampuan 

representasi siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, sumber datanya 

diambil dari siswa.  
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F. Instrumen penelitian  

 Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrument utama dan 

menggunakan alat bantu untuk memperoleh data lapangan yang meliputi: 

1. Pedoman Wawancara  

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur 

agar subjek lebih terbuka dalam memberikan data. Dalam penelitian ini, 

wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan representasi 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika kelas V di SDN Jatimulyo 1 

Malang.  

Peneliti membuat pedoman wawancara kepada guru dan siswa kelas V 

dengan mengembangkan kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Guru Kelas V tentang 

Kemampuan Representasi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika 

 

No. Indikator 

1. Kemampuan representasi visual siswa 

2. Kemampuan representasi persamaan atau ekspresi siswa 

3. Kemampuan representasi kata-kata atau teks tertulis siswa 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Siswa Kelas V tentang 

Kemampuan Representasi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Matematika  

 

No. Indikator 

1. Kemampuan representasi visual siswa 

2. Kemampuan representasi persamaan atau ekspresi siswa 

3. Kemampuan representasi kata-kata atau teks tertulis siswa 
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2. Pedoman Analisis Dokumen  

Untuk memperoleh data dokumentasi, peneliti mengambil dari dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh guru seperti hasil tes siswa pada saat penelitian dan 

foto saat siswa mengerjakan tes. 

3. Soal Tes 

Soal tes ini digunakan pada proses pembelajaran matematika pada materi 

mean, median, dan modus. Soal tes ini untuk melihat kemampuan representasi 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Soal tes yang diberikan 

berbentuk soal uraian berbentuk soal cerita, tes uraian dalam bentuk soal cerita 

diberikan 2 kali pembelajaran, dalam penelitian ini soal yang pertama terdiri dari 

5 nomor soal, soal tersebut berisi 7 item soal yaitu soal 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, dan 5b. 

Pada soal 1, 3, dan 5a didasarkan pada indikator kemampuan representasi visual, 

untuk soal 2a dan 5b didasarkan pada indikator kemampuan representasi 

persamaan atau ekspresi matematika, dan untuk soal 2b dan 4 didasarkan pada 

indikator kemampuan representasi kata-kata atau teks tulis. Pada soal yang kedua 

juga terdiri dari 5 nomor soal, soal tersebut berisi 7 item soal yaitu soal 1, 2a, 2b, 

3, 4, 5a, dan 5b. Pada soal 1 dan 2a didasarkan pada indikator kemampuan 

representasi visual, untuk soal 3 dan 5a didasarkan pada indikator kemampuan 

representasi persamaan atau ekspresi matematika, dan untuk soal 2b, 4 dan 5b 

didasarkan pada indikator kemampuan representasi kata-kata atau teks tulis. 

G. Prosedur Penelitian  

Sehubungan dengan dilakukanna penelitian kualitatif, maka memerlukan 

prosedur penelitian yang sistematis. Menurut Lexy J. Moleong (2013: 127) ada 

tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian yaitu:  
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1. Tahap Pra Lapangan  

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti yaitu :  

a. Menyusun rancangan penelitian dan memilih lapangan 

Rancangan penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian mengenai 

kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

dengan rancangan awal menentukan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian. Peneliti memilih kelas dan sekolah yang sesuai dengan 

rancangan penelitiannya, yaitu kelas V di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

b. Mengurus perizinan  

Peneliti mengurus surat perizinan dari pihak fakultas yang akan ditujukan 

kepada kepala sekolah yang telah dipilih untuk diteliti yaitu SDN 

Jatimulyo 1 Malang mengenai penelitian tentang kemampuan representasi 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika kelas V. 

c. Menjajaki dan menilai lapangan   

Peneliti mulai menjajaki keadaan lapangan dan memanfaatkan situasi 

tersebut untuk membuat penilaian penelitian terhadap keadaan di lapangan 

yaitu untuk melihat keadaan, situasi, pembelajaran di kelas V di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. 

d. Memilih dan memanfaatkan informan  

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan yang nantinya dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan dan yang 

terlibat dalam penelitian tentang kemampuan representasi siswa dalam 

menelesaikan soal cerita matematika kelas V di SDN Jatimulo 1 Malang. 
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e. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Menyiapkan perlengkapan penelitian seperti: soal tes dan alat untuk 

merekam saat wawancara, supaya peneliti dapat menunjukkan 

kesiapannya pada saat terjun ke lapangan 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini ang dilakukan peneliti adalah: 

a. Memahami  latar penelitian dan persiapan diri  

Peneliti harus memahami latar penelitian yang akan diteliti dengan baik 

agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan penelitian 

yang diharapkan. Serta peneliti harus mempersiapkan diri agar penelitian 

bisa berjalan dengan baik. 

b. Memasuki lapangan 

Selama berada di lapangan, peneliti harus menjalin hubungan akrab 

dengan subjek penelitian supaya peneliti mendapatkan data yang objektif. 

Selain itu, peneliti juga harus ikut berperan serta dalam kegiatan di 

lapangan yaitu peneliti memberikan soal yang sudah peneliti buat dan 

peneliti melakukan wawancara kepada siswa kelas V. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Selama penelitian, peneliti berperan serta dalam kegiatan di lapangan 

sekaligus melakukan kegiatan pengumpulan data, sehingga peneliti harus 

mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. 
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3. Tahap Analisis Data  

   Pada tahap analisis data peneliti menganalisis prinsip-prinsip pokok yang 

akan peneliti teliti yaitu menganalisis hasil pekerjaan siswa, menganalisis hasil 

wawancara dan menganalisis hasil tes siswa. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan sebuah data yang valid, maka peneliti perlu 

menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  

 Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih sebagai sumber 

data yaitu siswa kelas V. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstuktur jenis 

wawancara menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana siswa diminta 

memberikan pendapat, dan ide-idenya tentang apa yang ditanyakan oleh 

peneliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara 

teliti dan mencatat atau menggunakan alat rekaman tentang apa yang 

dikemukakan oleh sumber data. 

b. Dokumen  

 Dokumen dalam penelitian ini bisa berbentuk tulisan, foto atau karya-

karya yang dapat mendukung hasil tes dan wawancara. Dokumen tulisan dan 

karya bisa berupa hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika serta dokumen foto bisa diperoleh dengan mendokumentasikan 

proses kegiatan siswa saat mengerjakan soal cerita matematika. 
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c. Tes  

 Peneliti memberikan suatu tes untuk mengumpulkan informasi tentang 

kemampuan representasi yang dimiliki siswa, dengan pemberian soal tes 

dapat dilihat cara pengerjaan siswa atau penyelesaian soal siswa tersebut. 

Bentuk tes yang rencananya digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian 

dengan bentuk soal cerita karena dengan soal uraian dalam bentuk cerita 

dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi dan mengetahui 

kemampuan representasi siswa.  

I. Analisis Data 

Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis secara deskriptif. Upaya yang 

dilakukan yaitu mengorganisasikan data, memilih-memilah menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian dilakukan selama 

dan sesudah pengumpulan data. Menurut Matthew B. Miles dan A.Michael 

Huberman (dalam Sugiyono, 2015:336-347) terdapat tiga kegiatan dalam analisis 

data, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstrakan dan transfomasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini, data dari hasil wawancara dan 

soal tes tenteng kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita dipilih, dikelompokkan dan disederhanakan. Pengelompokan data-data 

tersebut sesuai dengan fokus penelitian. 
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2. Data Display (Penyajian Data) adalah penyajian data dapat dibentuk menjadi 

grafik, bagan, tabel, dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang akan disajikan 

berkenaan dengan data terkait kemampuan representasi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

3. Conclusion Drawing (mengambil kesimpulan) adalah data yang disajikan 

disimpulkan atau dilakukan verifikasi yang bertujuan untuk menguji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya untuk memperoleh hasil 

penarikan kesimpulan tentang kemampuan representasi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Tahap ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. 

Sehingga proses analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi bisa memberikan hasil yang sesuai dengan 

arah tujuan penelitian. 

J. Pengecekan Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis sampai ditemukan jawaban dari pertanyaan peneliti, 

selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang akan diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Triangulasi  

 Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat memadukan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik 

triangulasi juga untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Dengan menggunakan teknik triangulasi maka peneliti 
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mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Teknik 

triangulasi dalam buku Sugiyono (2015:330) terdapat dua teknik yaitu : 

a. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan soal tes, 

kemudian dicek dengan wawancara dan dokumentasi. 

b. Triangulasi sumber adalah peniliti menggunakan sumber pengumpulan 

data yang berbeda dengan teknik yang sama. Objek penelitian yang 

berperan sebagai sumber adalah guru dan siswa-siswi, selanjutnya 

dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh 

dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda, dan mana spesifik dari kedua sumber data tersebut. Data yang 

telah dianalisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan dan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. 

Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses wawancara dan hasil 

tes yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Tes dan wawancara saling 

dipadukan untuk mendapatkan kesesuaian informasi data. Apabila informasi yang 

didapat dari hasil tes siswa belum bisa memenuhi keakuratan data, maka akan 

digali lebih dalam pada saat wawancara. Sehingga akan tercapai suatu perpaduan 

hasil tes dan wawancara yang selanjutnya akan dipakai untuk menarik 

kesimpulan.  

 

 


