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C. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian masalah 

matematika ditinjau dari pengelompokan siswa dan langkah-langkah polya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana data yang 

diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Penelitian kualitatif menekankan 

pada pendeskripsian keadaan subyek penelitian secara wajar dan alami dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci (Rosyadi, Susanti, & Dintarini, 2016).  

Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: 1) peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama karena disamping sebagai pengumpul data dan penganalisa data, peneliti 

juga terlibat langsung dalam proses penelitian; 2) mempunyai latar alami, data yang 

diteliti dan dihasilkan akan dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan; 

3) hasil penelitian bersifat deskriptif; 4) mementingkan proses daripada hasil, dan 

5) analisis data cenderung bersifat induktif (Moleong, 2014). 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dimana 

data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian deskriptif 

kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). 

Penelitian ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara teliti dan 

mendalam ketika siswa memahami, menyelesaikan, dan menulis jawaban dari 

permasalahan matematika berupa soal cerita. 

 

2. Subjek Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian, subjek penelitian ini 

adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Raden Fatah Batu Kelas VII 

Religius, VII Seni, dan VII Akademik. Subjek diberikan tes untuk mengetahui 

proses siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi perbandingan. Subjek 

penelitian berjumlah 9 siswa dimana masing-masing kelas diambil tiga subjek 

dengan kriteria siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dokumen, dan gabungan (Sugiyono, 2014). Oleh 

karena itu, berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti adalah tes, dokumen, dan wawancara. 

a) Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa terutama 

berkenaan dengan hasil belajar kognitif siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

Tes diberikan kepada siswa kelas VII berupa serangkaian soal cerita yang harus 

dikerjakan oleh responden. Pada penelitian ini soal tes diambil dari soal Ujian 

Nasional SMP tahun pelajaran 2015/2016 dan 2016/2017 materi perbandingan 

senilai dan berbalik nilai. Soal tersebut dianalisis berdasarkan langkah-langkah 

Polya untuk mengetahui proses siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

jika ditinjau dari pengelompokan siswa.  

b) Dokumen 

Cara lain untuk memperoleh data dari subjek penelitian adalah dengan 

teknik dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Selain itu, dokumen juga dapat berbentuk gambar, 

foto, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2014). Teknik ini dilakukan untuk 

mendokumentasikan data dan daftar nilai hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika. Selain itu, dokumen yang didapatkan peneliti juga berupa lembar 

jawaban siswa, lembar observasi ketika siswa mengerjakan tes, serta catatan ketika 

kegiatan wawancara dengan subjek penelitian.  

c) Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan melalui 

tanya jawab, sambil menatap muka antara penanya dan pewawancara dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview (Said & Budimanjaya, 2015). 

Wawancara dilakukan setelah peneliti menganalisis hasil tes siswa. Peneliti 

berhadapan langsung dengan subjek penelitian yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah di setiap kelas untuk menanyakan pertanyaan yang sebelumnya 

telah dipersiapkan. Selain membawa instrumen pertanyaan, peneliti juga 
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menggunakan alat bantu perekam suara, kamera, catatan hasil tes siswa, gambar 

atau benda lain yang dapat memperlancar jalannya wawancara.  

Penggunaan teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

lebih lanjut dan mendalam berkenaan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang ditinjau dari pengelompokan kelas dan langkah-langkah Polya. 

Teknik ini dipilih karena dengan wawancara peneliti dapat memberikan penjelasan 

lebih jika subjek penelitian mengalami kesulitan menjawab pertanyaan. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

tersetruktur. Pada penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara tidak 

terstruktur sehingga pertanyaan dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi 

yang terjadi.  

Berikut pedoman yang akan digunakan peneliti untuk wawancara. 

Tabel 3: Pedoman Wawancara 

No Komponen Pertanyaan 

1 Memahami masalah 

1) Apa yang diketahui dari soal yang diberikan

tersebut?

2) Apa yang ditanyakan?

2 Membuat rencana 

3) Apa rencana yang dibuat untuk menyelesaikan

soal yang diberikan tersebut?

4) Konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan

soal tersebut?

5) Apakah sebelum menjawab soal membuat

pemisalan terlebih dahulu?

3 Melaksanakan rencana 

6) Mengapa menggunakan cara tersebut untuk

menyelesaikan soal?

7) Apakah dalam menyelesaikan soal menemukan

kesulitan?

4 Melihat kembali 
8) Apakah setelah menyelesaikan soal dilakukan

pengecekan kembali?

9) Apakah sudah yakin dengan jawaban tersebut?

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari suatu penelitian adalah proses pengolahan data yang telah 

dikumpulkan dari alat pengumpul data menjadi sebuah informasi (Rosyadi, Susanti, 

& Dintarini, 2016). Proses analisis data dilakukan peneliti setelah berakhirnya 

pengumpulan data atau dengan kata lain setelah pemberian tes dan angket kepada 

subjek penelitian, serta wawancara bersama subjek penelitian.  
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Langkah-langkah yang dilakukan peneliti selama proses analisis data 

adalah: 1) pemilihan atau peminimalisiran data yang dianggap perlu untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian dengan menghitung nilai siswa, rata-rata 

kelas, dan standar deviasi; 2) pengambilan subjek kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah pada masing-masing kelas dengan didasarkan pada rata-rata kelas dan 

standar deviasi; 3) penyajian data yang dilakukan dengan pendeskripsian data 

berupa teks naratif sesuai dengan data yang terkumpul dari tes, dokumen, dan 

wawancara; 4) setelah semua data hasil penelitian telah dipaparkan, maka penarikan 

kesimpulan dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan data dan merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 


