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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses penalaran 

matematis peserta didik tingkat SMP yang ditinjau dari kepribadian Tipologi 

Hippocrates-galenus, sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

deskriptif karena ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung pada saat ini atau pada saat lampau (Hamdi, 2014).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis penalaran matematis yang ditinjau dari tipe kepribadian peserta didik. 

Selanjutnya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menentukan hasil dari angket tipe 

kepribadian Tipologi Hippocrates-galenus pada peserta didik. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Plus Darusalam Lawang Malang Penelitian 

dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 pada tanggal 28-29 oktober 

2017. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-A SMP Plus 

Darusalam Malang semester ganjil. Objek dalam penelitian ini adalah proses penalaran 
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matematis peserta didik yang ditinjau dari kepribadian peserta didik kelas VIII-A SMP 

Plus Darusalam Malang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses penalaran matematis ditinjau dari kepribadian Tipologi 

Hippocrates-galenus peserta didik SMP Plus Darusalam. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mengenai proses berpikir peserta didik dibagi menjadi tiga 

tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap persiapan yang terdidiri dari: (a) melakukan 

survei ke lokasi penelitian; (b) menyampaikan surat izin permohonan untuk melakukan 

penelitian; (c) menyiapkan instrumen yang dibutuhkan untuk penelitian; (d) melakukan 

validasi ahli terhadap instrumen penelitian. Tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan 

yang terdiri dari: (a) memberi angket kepribadian kepada peserta didik ; (b) peneliti 

menetapkan subjek penelitian; (c) memberi tes kemampuan penalaran matematis; (d) 

peneliti melakukan wawancara. Tahapan terakhir terdiri dari: (a) menganalisis data, 

membahas dan menyimpulkan; (b) membuat laporan penelitian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 

teknik yaitu: (1) angket teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan 

tertulis yang diberikan pada subjek atau responden peneliti; (2) tes yaitu seperangkat 

pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik secara tertulis untuk mengetahui 
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jawaban peserta didik; (3) tes lisan, seperangkat pertanyaan yang sesuai dengan materi 

yang dibutuhkan memperoleh jawaban dengan hasil lisan. 

1. Angket  

Angket ini digunakan untuk mengetahui dan mengelompokkan data kepribadian 

peserta didik choleris, sanguinis, melancholis, dan phlegmatic. Angket merupakan 

seperangkat pertanyaan ataupun peryataan tertulis untuk para responden menjawab dan 

termsuk teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010). Peserta didik diberikan angket 

kepribadian terlebih dahulu sebelum diberi tes. Jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah disediakan dengan 

jawabannya sehingga responden memilih jawaban yang sudah disediakan. Selanjutnya, 

dipilih peserta didik dengan kecenderungan kepribadian yang berbeda-beda. 

2. Tes  

 Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

peserta didik untuk mendapat jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan (tes lisan), 

dalam bentuk tulisan (tes tulisan) (Sudjana, 2012). Tes yang yang diujikan dalam 

bentuk soal cerita matematika materi SPLDV. Tes ini bertujuan sebagai tes untuk 

mengetahui penalaran matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Data 

dari hasil tes didapatkan setelah pekerjaan peserta didik dikoreksi dan dilakukan 

penilaian berupa kesalahan peserta didik dalam memecahkan soal cerita berdasarkan 

indikator penalaran matematis. 

3. Tes lisan 
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Tahap pertama dengan menentukan subjek terlebih dahulu yang berdasarkan 

kepribadiannya dan yang telah diberi tes. Tahap selanjutnya melaksanakan tes lisan 

dengan subjek yang telah dipilih dari kepribadian yang berbeda sebanyak 4 peserta 

didik. Teknik wawancara ini akan ditujukan kepada siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 

Malang selaku objek penelitian yang dilakukan oleh observer diakhir tahap 

pembelajaran yang terakhir, dengan subjek sebanyak satu siswa pada setiap kategori 

khusus pertemuan terakhir dalam hal ini yaitu dengan kategori paling baik dan dengan 

kategori paling kurang (minimum) dari semuannya. Tujuan wawancara ini untuk 

memperkuat statment hasil dari observasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 

terakhir, selain itu juga untuk mengetahui pendapat siswa terhadap aktivitas 

pembelajaran menggunakan GI secara langsung. Sifat dari wawancara ini adalah tidak 

tersetruktur sehingga tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

1. Angket  

Peneliti membagikan angket kepribadian pada peserta didik. Responden 

memberikan tanda angka 1,2,3,4 pada jawaban yang tersedia. Setiap pertanyaan 

mempunyai empat alternatif jawaban. Instrumen untuk angket gaya belajar berjumlah 

8 butir. Jawaban setiap instrumen angket kepribadian memiliki gradasi nilai yang 

berbeda untuk setiap jawaban. 
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2. Tes tulis 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil pekerjaan peserta didik dalam pemecahan 

masalah matematika yang bentuk soal cerita Open-Ended yang terdiri dari 1 butir soal 

dengan 5 pertanyaan. Hasil tersebut akan dianalisis menggunakan indikator penalaran 

matematis.  

Tabel 3.6.1 Indikator penalaran 

 (Sumber: Emilya, 2010) 

3. Tes lisan 

Instrumen tes lisan dibuat peneliti sebagai alat bantu pengambilan data di 

lapangan. Tes lisan ini dilakukan dengan peserta didik yang telah dipilih menjadi 

subjek penelitian. Tujuan dari tes lisan untuk menginvestigasi proses berpikir peserta 

didik dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan.  

 

Indikator Penalaran Deskripsi 

1. Menyajikan pernyataan 

matematika 
 Menyajikan pernyataan matematika dengan 

benar. 

 Menyajikan dengan benar apa yang diketahui 

dan ditanya dari soal. 

2. Mengajukan dugaan 

 
 Menentukan rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal. 

 Menentukan strategi penyelesaian soal dengan 
benar. 

3. Melakukan manipulasi 

matematika 
 Mengerjakan soal menggunakan konsep 

matematika yang relevan. 

 Melakukan perhitungan sampai selesai dan 
memperoleh hasil yang benar. 

4. Menyimpulkan  Menarik kesimpulan tentang kegiatan. 

 Menyajikan dalam bentuk tertulis dengan benar. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

a. Kuantitatif 

Analisis data angket peserta didik dilakukan dengan cara menghitung skor tiap 

item yang sudah ditentukan. Skor tiap kepribadian koleris, sanguinis, phlegmatis, dan 

melankolis. Semua sesuai dengan data yang didapat, skor yang tertinggi merupakan 

kecenderungan tipe kepribadian peserta didik tersebut. Skala sikap yang berupa 

kuesioner atau angket, subjek diminta untuk menyatakan keseringan subjek terhadap 

suatu perilaku yang terdapat dalam item pernyataan dengan memberikan angka 1 

sampai 4. Skor minimum tiap kepribadian yaitu 8, sedangkan skor maksimum tiap gaya 

belajar yaitu 32. Nilai terbesar atau yang mendekati skor maksimum tiap gaya belajar 

menunjukkan kecenderungan pada tipe kepribadin peserta didik itu sendiri. Pada 

penelitian ini yang diambil adalah kecenderungan peserta didik pada salah satu tipe 

kepribadian. 

 

1. Skala Kepribadian  

Pada skala ini dibuat berdasarkan tipe kepribadian anak menurutFlorence 

Littauer, yaitu berupa tipe koleris, sanguinis, phlegmatis, dan melankolis.  

Tabel 3.6.2 kisi-kisi Kepribadian Tipologi Hippocrates-galenus 

Variabel  Indicator Deskriptor Favorable Unfavorable Total 
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Tipe 

Kepribadian 

Peserta 

Didik 

Koleris Petualang,  

Persuasif,  

Berkemauan  

Keras, 

Kompetitif,  

Cerdas, Mandiri,  

Positif, Yakin,  

Lantang, Kuat,  

Dst  

1a, 2a, 3a, 

4a, 5a, 6a, 

7a, 8a 

1b, 2c, 3d, 4d, 

5d, 6d, 7c, 8d 

16 

Sanguinis Animasi,  

Meyakinkan,  

Menyegarkan,  

Promotor,  

Spontan, 

Optimis,  

Lucu, Dst  

1b, 2b, 3b, 

4b, 5b, 6b, 

7b, 8b 

1d, 2d, 3c, 4c, 

5a, 6a, 7a, 8a 

16 

Phlegmatis Mudah  

Beradaptasi,  

Damai, Penurut,  

Pengontrol, 

Puas,  

Pemalu, Selalu  

Mewajibkan,  

Ramah, Dst  

1c, 2c, 3c, 

4c, 5c, 6c, 

7c, 8c 

1a, 2b, 3b, 4b, 

5b, 6b, 7b, 8c 

16 

Melankolis Analitis,  

Persistent,  

Perhatian,  

Hormat, 

Sensitif,  

Perencana,  

Dijadwalkan,  

Tertib, Setia, Dst  

1d, 2d, 3d, 

4d, 5d, 6d, 

7d, 8d 

1c, 2a, 3a, 4a, 

5c, 6c, 7c, 8b 

16 

Total   32 32 64 

    (Sumber: linkert, 2007) 

2. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 30 sehingga alat ukur itu bila 
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digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2010). 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert. Likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

tentang suatu obyek atau fenomena tertentu. Penilaian dalam skala ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6.3 Gradasi Nilai Angket 

No Sikap Responden Skor 

1 Sering Sekali 4 

2 Sering 3 

3 Jarang 2 

4 Tidak Pernah 1 

(Sumber: adaptasi dari Linkert, 2007) 

Kemudian data jawaban tersebut akan menghasilkan data ordinal. Data primer 

yang berupa skala linkert tersebut kemudian dianalisis berdasarkan metode analsis data 

yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini. Hasil dari peserta didik dalam 

kecenderungan memberi nilai pada angket dijumlahkan dan ditotal, maka akan terlihat 

kepribadian peserta didik condong pada salah satu kepribadian tersebut.  

b. Kualitatif  

Analisis lembar jawaban dan hasil tes lisan peserta didik, peneliti menggunakan 

metode analisis data Miles dan Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 



27 

 

1) Reduksi Data 

Proses reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang penting. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik dari lembar jawaban 

dan tes lisan dipilah kemudian data yang tidak diperlukan dieliminasi. 

2) Penyajian Data 

Peyajian data ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi yang 

diperoleh terkait dengan penelitian kedalam bentuk tulisan. Data yang disajikan 

berupa hasil dari soal tes yang telah diberikan oleh peneliti dalam menyelesaikan 

masalah matematika, serta hasil tes lisan sebagai penguat hasil tes tersebut. Data 

disajikan dalam bentuk poin-poin penting berupa kata-kata dan bahasa dari hasil 

penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Proses paling akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Sesuai 

dengan jenis dan pendekatan penelitian yaitu kesimpulan dari penelitian ini 

berupa kata-kata yang dijelaskan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama 

penelitian dengan menunjukkan bukti hasil tes yang telah dilakukan oleh peserta 

didik. 
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