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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan proses bernalar 

matematika siswa kelas VIII-D SMPN 1 Karangploso dalam memecahkan 

masalah yang diajarkan dengan berbantuan LKS terbimbing 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 karena untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok (Bachri, 2010).   

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMPN 1 Karangploso. 

Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena belum pernah ada penelitian yang 

serupa di sekolah tersebut tentang proses bernalar siswa dalam memecahkan 

masalah matematika berbantuan LKS terbimbing.Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 15 Maret – 23Maret 2017 karena tanggal tersebut sesuai kesepakatan 

antara peneliti dengan guru pamong. 

1.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-D SMPN 1 

Karangploso semester genap sebanyak 34 siswa dengan kriteria pemilihan subjek 

yaitu memilih siswa berdasarkan indikator penalaran yang telah di capai. Objek 

dalam penelitian ini adalah proses bernalar siswa kelas VIII-D SMPN 1 
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Karangploso sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan 

proses bernalar matematika siswa tingkat SMP dalam memecahkan masalah yang 

diajarkan dengan berbantuan LKS terbimbing. 

1.4 Data dan Pengumpulannya 

 Data merupakan deskripsi dasar dari suatu aktivitas yang direkam dan 

disimpan tetapi belum terorganisir untuk menyampaikan arti tertentu. Data dalam 

penelitian ini adalah data proses bernalar siswa yang diperoleh dari proses 

pembelajaranmenggunakanLKS terbimbing, tes, dan wawancara. LKS terbimbing 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan 

matematika, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi, serta menyimpulkan 

melalui tanya jawab maupun diskusi kelompok. Tes digunakan untuk 

mengetahuikemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika, 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi, serta menyimpulkansetelah siswa 

diberikan LKS Terbimbing selama proses pembelajaran.Sedangkan wawancara 

digunakan untuk mengetahui pemikiran siswa lebih mendalam sehingga indikator 

penalaran dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh.  

1.5 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian pada kali ini dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama 

yaitu persiapan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan dan tahap ketiga adalah 

tahap penyusunan laporan.  

1. Tahap persiapan 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: (1) membuat surat 

observasi, (2) melakukan observasi ke sekolah, (3) membuat surat ijin penelitian, 

(4) melakukan wawancara dengan guru serta menyepakati waktu penelitian, (5) 
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membuat rencana pembelajaran, (6)membuat instrumen penelitian berupa LKS 

terbimbing, tes dan pedoman wawancara, (7) validasi instrument penelitian 

berdasarkan pandangan dosen Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang dan pandangan guru pamong.  

2. Tahap pelaksanaan 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: (1) melaksanakan proses 

pembelajaran dimana pada tahap pelaksanaan ini peneliti bertindak sebagai guru, 

(2) memberikan LKS terbimbing kepada siswa yang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung, (3) memberikan tes di akhir pertemuan berupa soal 

uraian kepada siswa, (4) tahap pelaksanaan yang terakhir yaitu melakukan 

wawancara kepada  siswaberdasarkan pekerjaan dari LKS Terbimbing dan Tes.  

3. Tahap penyusunan laporan 

 Setelah data diperoleh langkah selanjutnya (1) menganalisis data dari LKS 

terbimbing, tes, dan wawancara, (2) data diolah secara deskriptif sesuai dengan 

fakta yang diperoleh, (3) membuat kesimpulan berdasarkan proses bernalar siswa.   

1.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKS terbimbing, 

tes, dan wawancara. 

1. LKS Terbimbing 

LKS terbimbing dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika, mengajukan 

dugaan, melakukan manipulasi, serta menyimpulkan melalui tanya jawab maupun 

diskusi kelompok. LKS terbimbing diberikan kepada siswa kelas VIII-Dselama 

proses pembelajaran dimana di dalam LKS terbimbing terdapat materi peluangdan 
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soal-soal latihan yang berbentuk uraian. LKS Terbimbing diberikan kepada siswa 

selama 3 kali pertemuan. Sebelum diujikan ke siswa LKS terbimbing telah 

divalidasi oleh guru pamong dan dosen matematika Universitas Muhammadiyah 

Malang. Aspek yang di validasi pada LKS Terbimbing meliputi konstruksi, 

bahasa, dan konten/isi.  

2. Tes 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menyajikan pernyataan matematika, mengajukan dugaan, melakukan 

manipulasi, serta menyimpulkansetelah siswa diberikan LKS Terbimbing selama 

proses pembelajaran.Tes diberikan 1 kali kepada siswa kelas VIII-D dimana tes 

berupa soal peluang yang terdiri dari 3 butir soal uraian, setiap soal memiliki 

tingkat kesukaran yang berbeda beda dengan alokasi waktu 60 menit. Tes ini 

dilakukan setelah melakukan pembelajaran peluang. Sebelum diujikan ke siswa 

tes divalidasi terlebih oleh guru pamong dan dosen matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pemikiran 

siswa lebih mendalam, wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung dengan 

responden, wawancara dilakukan berdasarkan pekerjaan siswa pada LKS 

Terbimbing dan Tes. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk 

wawancara terstruktur karena pertanyaannya sudah disusun terlebih dahulu. 

Sebelum melakukan kegiatan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara 

yang kemudian diuji validitasnya oleh guru pamong dan dosen matematika 
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Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah diuji validitas maka wawancara siap 

untuk dilakukan. 

1.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dilakukan meliputi teknik pengolahan data 

terhadap hasil pemberian LKS terbimbing, tes, dan wawancara yang sudah 

dilakukan.   

1. Teknik Analisis Data untuk LKS Terbimbing dan Tes 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk LKS terbimbing dan tes yaitu 

model alir yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi 

kegiatan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-

langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

 Proses reduksi data dalam penelitian ini yaitu: (a) melakukan proses 

pemilihan, pemusatan perhatianyang berupa hasil pekerjaan siswa dengan 

LKS terbimbing dan tes serta rekaman informasi selama proses pembelajaran 

(b)menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap 

permasalahanmelalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu, 

danmengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian data 

  Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya yaitu penyajian data. 

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu melakukan uraian naratif. Pada 

langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 

didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untukmenjawab masalah 

penelitian. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

 Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua 

data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengemukakan kesimpulan penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi.  

2.   Teknik Analisis Data untuk Wawancara 

 Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data wawancara yang diperoleh 

dariperwakilan siswa berdasarkan kelompok penalaran. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk wawancara yaitu model alir yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1992). Berikut langkah-langkah analisis datadalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

 Proses reduksi data wawancara dalam penelitian ini yaitu: (a) 

merangkumhasil wawancara peneliti yang berupa catatan atau rekaman 

informasi darinarasumber, (b) memilah-milah data yang penting dan kurang 

penting, (c)data yang penting dikaitkan dengan hasil pengerjaan LKS 

terbimbing dan tes yang diperoleh siswa.  

b. Penyajian Data 

 Penyajian data dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari reduksi 

data.Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian atau teks 

naratif,dengan menyajikan data tersebut, maka akan memberi kemudahan 

penelitiatau pembaca untuk memahami apa yang terjadi. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Peneliti akan mengemukakan kesimpulan penelitian yang didukung 

olehdata yang valid, pada tahap ini kesimpulan yang dipaparkan peneliti 

berdasarkan semua hasil analisis semua data yang diperoleh. 

3.8 Validasi Perangkat Pembelajaran dan Intrumen Penelitian 

Data validasi diperoleh melalui hasil pengisian lembar validasi terhadap 

perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

(selengkapnya pada lampiran 53), serta terhadap instrumen penelitian yaitu 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS)(selengkapnya pada lampiran 62), Tes 

(selengkapnya pada lampiran 72) dan Wawancara (selengkapanya pada lampiran 

74). 

Pengisian lembar validasi dilakukan oleh validator yang memiliki latar 

belakang pendidikan matematika minimal S1, menguasai bidang pendidikan dan 

pengalaman dalam mengerjakan bidang pendidikan yang dikuasai.  

Langkah-langkah analisis data validasi menurut Sugiyono (2009) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Hitung jumlah skor yang diperoleh dengan cara sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

n : hingga banyaknya item yang ada  

2. Hitung jumah skor ideal yang diperoleh dengan cara sebagai berikut. 

 

3. Hitung penilaian akhir skor dengan rumus sebagai berikut. 
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4. Pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan diambil berdasarkan 

pada kriterian tertentu, yaitu sebagai berikut . 

Tabel 3.1 Kategori Tingkat Validitas 

Skor Persentase (%) Interpretasi 

0 P 25 Tidak Baik 

25 P 50 Kurang Baik 

50 P 75 Baik 

75 P 100 Sangat Baik 

(Gonia,2009) 

Tabel 3.2 Hasil Validitas Perangkat Pembelajaran dan Instrumen 

Penelitian 

 

No Validitas Validator 1 Validator 2 Validator 3 

1 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

70%(Baik)  

 

89 % Sangat 

Baik) 

2 LKS Terbimbing 82% (Sangat 

Baik ) 

85% (Sangat 

Baik) 

 

3 Tes 75%( Baik)  89 % Sangat 

Baik) 

4 Wawancara 75%(Baik )   

 

 

 

 

 

 

 


