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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.  

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Arifin, 2011:140), penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif berusaha untuk 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2011:54). 

Agung (dalam Dharma, dkk,2016:4) menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif 

bisa mendeskripsikan  suatu  keadaan  saja, tetapi  bisa  juga  mendeskripsikan  

keadaan dalam  tahapan-tahapan  perkembangan. Dalam penelitian  ini  peneliti 

mendeskripsikan kemampuan siswa kelas III SDN 1  Wonocoyo Kabupaten 

Trenggalek dalam menyelesaikan soal cerita matematika menurut teori Polya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SDN 1 Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, 

Kabupaten Trenggalek. 
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b. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2017, tahun ajaran 2016/2017 

semester 2. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian kali ini adalah siswa kelas 3 SDN 1 Wonocoyo, 

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun ajaran 2016/2017 semester 

genap dengan jumlah siswa 16 siswa, terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. Selain itu, guru kelas juga akan bertindak sebagai informan untuk 

melengkapi data agar lebih akurat. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan komponen penting dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan antara lain: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yaitu lembar pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa selama proses pengerjaan soal matematika. Lembar observasi ini 

berisi 5 poin aktivitas yang mungkin dilakukan siswa saat mengerjakan soal tes. 

Cara pengisiannya yaitu peneliti memberikan tanda centang pada aktivitas yang 

dilakukan siswa selama mengerjakan soal tes. 

2. Soal tes 

Tes pada penelitian ini yaitu soal subyektif berbentuk soal cerita yang 

berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Soal tes ini merupakan soal 

pemecahan masalah disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari yang 
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berjumlah 5 butir. Terdiri dari 3 soal perkalian, dan 2 soal pembagian. 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dapat 

dilihat dari cara mereka mengerjakan soal cerita ini, baik dari proses 

penyelesaian maupun hasil akhirnya.  

3. Angket 

Angket yang digunakan sebagai instrumen penelitian kali ini yaitu untuk 

mempermudah peneliti dalam mengetahui pendapat pribadi masing-masing siswa 

setelah mengerjakan soal tes. Pada penelitian kali ini angket yang digunakan adalah 

berstruktur yang terdiri dari 5 point dengan opsi jawaban Ya atau Tidak. Tujuan 

penggunaan angket berstruktur agar siswa memudahkan siswa dalam menjawab 

sekaligus membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar. 

4. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk menanyakan dan mengetahui hal-hal 

yang tidak dapat diamati atau kurang jelas kepada guru kelas. Jenis 

wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin, 

yang mana dalam pelaksanaannya peneliti hanya menanyakan secara garis 

besar, sesuai panduan wawancara. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga tahap, yaitu: (1) 

tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan; dan (3) tahap akhir penelitian. Secara 

rinci masing-masing tahapan tersebut diuraikan di bawah ini. 
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3.5.1  Tahap Perencanaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 3 SDN 1 Wonocoyo, dapat 

diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menginterpretasi soal 

cerita matematika. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian pada 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menurut teori Polya. 

Berikut ini adalah tahap-tahap perencanaan penelitian: 

a. Menyusun soal tes berupa soal cerita matematika materi perkalian dan pembagian 

b. Membuat lembar observasi 

c. Menyusun angket siswa 

d. Menyusun daftar pertanyaan wawancara untuk guru 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan  

Rancangan penelitian yang telah tersusun, dilaksanakan sesuai rencana. 

Tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi: (1) melaksanakan tes soal cerita 

matematika kepada siswa; (2) melakukan observasi terhadap proses pengerjaan 

soal matematika; (3) memberikan angket kepada siswa untuk diisi sesuai 

pemahaman siswa; (4) melakukan wawancara kepada guru kelas. 

3.5.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir penelitian ini yaitu melakukan analisis data yang sudah 

terkumpul berupa analisis kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

siswa kelas 3 pada materi perkalian dan pembagian ditinjau dari hasil tes soal 

cerita matematika, hasil angket siswa dan hasil wawancara dengan guru kelas.   

Selanjutnya hasil analisis akan diuraikan secara deskriptif. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap siswa 

selama proses pengerjaan soal. Hasil dari observasi ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

cerita matematika. Pedoman observasi dapat dilihat dari indikator berikut ini: 

Tabel 3.1 Pedoman Observasi Siswa 

No. Aktivitas siswa Ya Tidak 

1. Siswa bertanya kepada guru tentang maksud soal   

2. Siswa bertanya kepada teman tentang maksud soal   

3. Siswa berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan soal   

4. Siswa menyontek hasil kerja teman   

5. Siswa mengganggu teman mengerjakan soal   

 

2. Tes 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subyektif. 

Siswa sebagai subyek penelitian, akan diberikan soal berupa soal cerita 

matematika materi perkalian dan pembagian berjumlah 5 soal, yang 

disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari tes ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika sesuai tahapam  Polya yang sudah diajarkan guru kelas. Hasil 

tes ini akan dianalisis berdasarkan indikator kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita matematika sesuai tahapan Polya yaitu memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian, menjalankan rencana penyelesaian, 

dan melihat kembali. Indikator secara rinci mengenai empat tahapan 

tersebut terdapat di lampiran A4. 

3. Wawancara Mendalam 
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Wawancara  mendalam adalah proses tanya jawab secara mendalam 

antara pewawancara dengan informan, guna memperoleh informasi yang 

lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian (Arifin, 2011:170). Obyek 

wawancara pada penelitian ini adalah guru kelas. Peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika 

materi perkalian dan pembagian (sesuai teori Polya) dari perspektif guru 

kelas. 

4. Studi Dokumentasi 

 Seluruh kegiatan penelitian yang telah berlangsung, didokumentasikan 

secara rapi dan teliti baik berupa dokumen, foto, catatan kecil, maupun 

laporan. Hasil dokumentasi inilah yang nantinya menjadi bahan analisis 

peneliti untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi perkalian dan pembagian 

menurut teori Polya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan 

atau interpretasi terhadap data yang diperoleh dari penelitian sehingga menjadi 

lebih jelas dan bermakna. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan atau pensortiaran data-data yang 

dianggap perlu dan digunakan sebagai input dalam penarikan kesimpulan. 

Data yang paling utama untuk dijadikan bahan analisis adalah hasil tes 

siswa. Berdasarkan data ini dapat diketahui kemampuan siswa dalam 
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menyelesaikan soal cerita matematika menurut tahapan Polya. Untuk 

memperkuat analisis hasil tes tersebut, maka digunakan data dari hasil 

observasi pelaksanaan tes, hasil angket siswa dan hasil wawancara dengan 

guru kelas 3. Keempat data tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam 

menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu melakukan pendeskripsian dan analisis data penelitian

sesuai dengan rumusan masalah  yang telah terkumpul melalui test,

observasi, angket siswa dan wawancara guru kelas. Analisis data yang telah

terkumpul dideskripsikan secara terpisah antara hasil  observasi, hasil tes,

hasil angket dan hasil wawancara dengan guru kelas.

c. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dipaparkan secara lengkap, sesuai data-data yang telah

terkumpul. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang

telah terangkum pada bab 1.




