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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan 

data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan tahapan 

Newman . Adapun metode penelitian ini mencakup : (1) rancangan penelitian; (2) 

lokasi dan waktu penelitian; (3) prosedur penelitian; (4) subjek penelitian; (5) data 

dan sumber data; (6) teknik pengumpulan data; (7) instrumen penelitian; (8) 

analisis data. 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan maka penelitian ini 

tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya untuk 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan siswa yang dalam menyelesaikan soal 

cerita menggunakan analisis Newman. Menurut (Arikunto, 2010), penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang semata-mata berusaha untuk memberikan 

gambaran atau mendeskripsikan keadaan obyek atau permasalahan untuk 

membuat kesimpulan dan generalisme. Karakteristik penelitian kualitatif 

diantaranya adalah mempunyai sifat deskriptif yaitu kesimpulan ditarik 

berdasarkan data berupa kata-kata, gambar. Penelitian deskriptif yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan (Sukmadinata, 2007). Oleh karena itu 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  

kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena peneliti melakukan analisis 

hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik. Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, semua fakta 

baik lisan maupun tulisan dari sumber manusia yang telah diamati dan dokumen 

terkait lainnya yang diuraikan apa adanya kemudian dikaji dan disajikan seringkas 

mungkin untuk menjawab pertanyaan penelitian.  
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Penelitian ini berlokasi di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Peneliti memilih sekolah 

ini sebagai tempat penelitian dikarenakan materi yang sedang dibahas di sekolah 

ini sama seperti judul yang peneliti ambil. Selain itu peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana peserta didik dapat menyelesaikan pemecahan  masalah soal cerita 

ini jika ditinjau dengan menggunakan tahapan Newman.  

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016. Kegiatan 

berlangsung mulai dari pemberian tes kepada siswa kelas VIII-6  sampai analisis 

data dengan Tahapan Newman, dan kemudian wawancara kepada subjek yang 

terdiri dari tiga orang peserta didik rekomendasi guru matematika kelas VIII-6  . 

Selanjutnya ketiga peserta didik tersebut diwawancarai satu persatu untuk 

mengetahui proses pengerjaan soal tes dalam menyelesaikan pemecahan soal yang 

diberikan. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada prosedur penelitian ini, ada tiga tahap pelaksanaannya yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis. 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah awal 

untuk mengobservasi yang bertujuan untuk meminta izin kepada kepala SMP 

Muhammadiyah 8 Batu untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

Setelah kepala sekolah mengizinkan untuk meneliti di sekolah tersebut 

peneliti melakukan wawancara kepada guru matematika. Selanjutnya 

berdasarkan materi yang diteliti, guru matematika menyarankan untuk 

melakukan penelitian dikelas  VIII-6. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian ini adalah 

melaksanakan rencana penelitian, yaitu: 

a. Menyusun soal  berdasarkan  subjek yang akan diteliti dan hasil yang 

ingin dicapai sehingga peneliti bisa mengetahui . 
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b. Mengkonsultasikan lembar soal dengan dosen pembimbing dan guru 

bidang studi matematika. 

c. Melakukan uji validasi soal untuk mengetahui kelayakan soal yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

d. Melaksanakan pembagian lembar soal kepada siswa sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati dengan guru bidang studi. 

e. Memeriksa dan menganalisis jawaban siswa yang telah terkumpul. 

3. Tahap Analisis  

Pada tahap analisis, merupakan tahap akhir untuk memperoleh hasil dari tes 

dan wawancara, guna mengetahui keberhasilan dalam mengerjakan penelitian 

tersebut. Data yang telah tersusun dan diolah, kemudian dianalisis untuk 

mengetahui kemampukan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi Limas dan Prisma, yaitu berdasarkan tahapan Newman 

membaca masalah, memahami masalah, transformasi masalah, kemampuan 

memproses, Penulisan jawaban. 

 

3.4      Subjek Penelitian  

  Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-6 semester Genap SMP 

Muhammadiyah 8 Batu tahun ajaran 2015/2016. Subjek ini dipilih berdasarkan 

kesesuaian materi yang dibahas saat ini dengan judul yang peneliti ambil. Selain 

itu menurut peneliti dengan memilih kelas VIII-6  karena siswa sudah 

mendapatkan materi Limas dan Prisma  sebelumnya. Sehingga peneliti ingin 

menganalisis pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan  

Siswa berjumlah 28 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 13 orang 

laki-laki. Dalam kelas ini peserta didik dibedakan kemampuannya, dari yang 

memiliki tingkat kecerdasan tinggi, sedang hingga rendah. Tujuannya ingin 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita dengan peserta yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, sedang hingga 

rendah bagaimana jika diteliti menggunaan tahapan Newman. 
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3.5 Data dan Sumber Data 

 Menurut (Arikunto, 2010) memaparkan bahwa data dan sumber data yang 

dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-6 yang berjumlah 28 orang 

terdiri dari 15 orang perempuan dan 13 orang laki-laki dengan tiga kategori siswa 

yaitu siswa bekemampuan tinggi, sedang, rendah. Dalam penelitian ini hasil data 

diperoleh dari kegiatan secara langsung di SMP Muhammadiyah 8 Batu dan 

dikumpulkan dari beberapa jenis-jenis sumber data sebagai berikut : 

a. Data hasil tes 

Data hasil tes berupa jawaban siswa, jawaban siswa digunakan untuk 

mengetahui langkah-langkah dan hasil pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dengan tahapan Newman. Sehingga nantinya setelah 

tes dilaksanakan, akan diketahui hasil siswa dalam pemecahan masalah 

matematika dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah 

Newman. Dengan menganalisis langkah-langkah siswa dalam memecahkan 

masalah menyelesaikan soal cerita dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan siswa dalam memecahkan masalah menyelesaikan 

soal cerita dengan tahapan Newman. 

b. Data hasil wawancara dengan siswa 

Data hasil wawancara dilakukan setelah siswa mengerjakan tes. Data 

hasil wawancara terdiri dari hasil jawaban 6 siswa yang diambil masing-

masing 2 siswa setiap kategori. Data hasil wawancara berupa informasi 

tentang bagaimana langkah-langkah siswa dalam menyelesaikan soal tes 

sehingga dari data tersebut akan diketahui proses pemecahan masalah siswa. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan data ini metode yang digunakan peneliti adalah 

tes dan wawancara : 

a.  Tes  

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa (Sudjana, 2005). Tes dilakukan untuk mengetahui Langkah-langkah dan 
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hasil pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan tahapan 

Newman. Tes dilaksanakan di kelas VIII-6 SMP Muhammadiyah 8 Batu pada 

tanggal 16 Mei 2016. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian 

yang disusun sendiri oleh peneliti  dengan menyesuaikan  indikator tahapan 

Newman  bentuk cerita (essay) yang terdiri dari 3 butir soal dengan materi tentang 

prisma dan limas. 

Petunjuk menjawab soal disusun berdasarkan indikator tahapan 

newman seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Indikator Tahapan Newman 

Indikator Deskripsi 

Reading  

Comprehension 

Transformation 

Process Skill 

Encoding 

Menentukan makna kata /frase 

Menentukan komponen yang diketahui dan ditanyakan 

Menentukan metode atau langkah penyelesaian 

Menuliskan prosedur perhitungan 

Menuliskan jawaban secara tepat 

 

b.  Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memastikan apakah yang dikerjakan siswa 

dalam tes sesuai dengan yang mereka pikirkan. Dalam wawancara peneliti 

membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa sebagai subjek penelitian. Pedoman 

wawancara disusun dengan mempertimbangkan langkah-langkah pemecahan 

masalah siswa. Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara 

dilakukan setelah hasil pekerjaan siswa diperoleh dan dianalisis. Penentuan subjek 

wawancara dilakukan dengan mengambil beberapa siswa dengan beberapa 

pertimbangan diantaranya : 2 orang siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 

2 orang siswa dengan kemampuan matematika sedang, dan 2 orang siswa dengan 

kemampuan matematika rendah. Wawancara dilakukan dilakukan di luar jam 

pelajaran dengan maksud agar tidak mengganggu proses belajar mengajar (PBM). 
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Adapun langkah –langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

data melalui wawancara yaitu: 

a. Membuat pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang 

harus dijawab responden 

b. Melaksanakan wawancara dengan responden yang telah ditetapkan 

c. Merekam dan membuat catatan hasil lapangan berdasarkan jawaban 

responden 

d. Menganalisis hasil wawancara sehingga diperoleh data jawaban siswa 

dalam menyelesaikan masalah.  

 

3.7       Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan suatu pengukuran Suatu 

pengukuran tersebut memerlukan alat ukur sebagai alat bantu untuk mendapatkan 

data, maka harus ada alat ukur yang baik itulah yang kemudian dinamakan 

instrumen penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini 

instrument yang digunakan adalah soal tes dan pedoman wawancara. 

1. Soal Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto:2010). Bentuk tes 

yang digunakan dalam penelitian ini akan melihat strategi yang digunakan 

siswa dalam memecahkan masalah. Sebuah tes dikatakan valid jika tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto: 2010). Sebuah tes 

dikatakan reliable atu dapat dipercaya jika memeberikan hasil yang tetap 

meskipun digunakan berkali-kali pada subjek yang sama. Tes dilakukan untuk 

mengetahui proses dan hasil siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 

sedang dan rendah dalam memecahkan masalah pada materi Prisma dan 

Limas. Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 
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a. Pembatasan terhadap materi yang diujikan 

Materi yang dipelajari pada semester genap kelas VIII SMP yaitu 

Prisma dan Limas. Adapun standar kompetensi dan Kompetensi dasar 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5.Memahami sifat-sifat kubus, balok, 

prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta 

menentukan ukurannya 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus,balok,prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya 

5.2 Membuat jarring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas 

5.3 Menghitung Luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma dan 

limas. 

Sumber: Silabus SMP kelas 8 Semester genap  

b. Menentukan tipe soal tes 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah dan 

hasil siswa memecahkan masalah dengan tahapan Newman. Analisis 

tidak hanya dilihat dari benar atau salah hasil perhitungan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita , akan tetapi juga dilihat dari langkah-

langkah siswa dalam membaca masalah, membaca masalah, 

memahami masalah , mentransformasi masalah, menentukan metode 

atau langkah penyelesaian masalah, menuliskan jawaban secara tepat. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan jenis soal cerita. 

c. Menyusun kisi-kisi soal tes 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen tes  

Kompetensi dasar Pokok Bahasan Indikator Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Menghitung Luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma dan 

limas. 

 

Luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma 

dan limas. 

 

Menghitung Luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma 

dan limas. 

 

Uraian 1,2,3 

d. Menyusun soal tes 

Soal tes ini disusun oleh peneliti berdasarkan buku yang digunakan 

dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing maupun guru mata 
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pelajaran matematika kelas VIII-6 di SMP Muhammadiyah 8 

Batu.(Lampiran). 

2. Pedoman Wawancara 

Selain soal tes instrumen penelitian yang dibutuhkan yaitu pedoman 

wawancara. Pedoman wawancara berisi pertanyaan pertanyaan yang digunakan 

dalam kegiatan wawancara pada responden yang sudah dipilih dari kategori 

kemampuan matematika siswa . Wawancara langsung adalah wawancara yang 

dilakukan langsung antar pewawancara (interviewer) atau peneliti dengan orang 

yang diwawancarai (interviewee) atau peserta didik tanpa melaui perantara 

(Arifin, 2012). Ketika proses wawancara dilakukan dibutuhkan alat perekam 

suara untuk menyimpan jawaban responden. Peneliti mewawancarai enam orang 

siswa yaitu siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Tujuan wawancara siswa yaitu memperkuat data untuk mengetahui respon 

terhadap pelaksanaan tes apakah yang dituliskan siswa pada lembar jawaban 

sesuai atau tidak dengan apa yang siswa pikirkan serta mencari data yang sulit 

diamati pada saat analisis hasil tes siswa, yakni data tentang sikap siswa dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

Pedoman wawancara disusun sesuai dengan pedoman wawancara yang 

dilakukan Newman namun dikembangkan sendiri. 

Tabel 3.4 Pedoman wawancara 

Komponen Daftar wawancara 

Membaca masalah 

(Reading) 

 

1. Apa makna kata/frase yang dicetak tebal(bold)pada soal itu? 

2. Tunjukkan kata/frase apa yang belum anda kenali pada soal 

itu? 

 

Memahami masalah 

(Comprehension) 

1. Apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal itu? 

Transformasi masalah 

(Transformation) 

1. Metode atau strategi apa yang kamu gunakan untuk mencari 

jawabannya? 

2. Kenapa kamu memilih metode atau strategi tersebut? 

Ketrampilan Proses/Prosedur 

(Process skill) 

1. Bagaimana cara yang diminta oleh metode atau strategi yang 

kamu pilih? 

Penulisan jawaban 

(Encoding) 

1. Apakah kamu yakin dengan jawaban terakhir kamu? 

2. Apa kesimpulan dari jawaban kamu? 
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3.8      Analisis Data 

Setelah semua  data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul 

melalui tes dan wawancara yang telah dijalankan maka, diperlukan analisis data-

data tersebut untuk mengetahui langkah-langkah dan hasil pemecahan masalah 

dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan tahapan Newman. 

a. Analisis data hasil tes 

Analisis data hasil tes yang digunakan untuk mendapatkan proses dan hasil 

pemecahan masalah siswa. Untuk  mengetahui langkah-langkah pemecahan 

masalah, data hasil tes disajikan berupa data kualiatif, Sehingga cara penyajiannya 

dalam bentuk deskripsi. Data yang telah dianalisis, Selanjutnya dideskripsikan 

setiap tahap pemecahan masalah berdasarkan tahapan pemecahan masalah yang 

dikemukakan Newman pada siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan 

rendah. Sedangkan untuk mengetahui hasil pemecahan masalah, data hasil tes 

disajikan berupa data kuantitatif sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari 

lembar jawaban akan dijabarkan dalam bentuk presentase. Setelah hasil tes tulis 

diperoleh maka peneliti menggunakan analisis data pada tes tulis. Mengacu pada 

rubrik penilaian (lampiran), dari hasil analisis kemudian mencari rata-rata skor 

kemampuan yang ditunjukkan subjek pada masing-masing tahapan analisis 

Newman dengan menggunakan rumus rata-rata yaitu: 

�̅�𝑁 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan:  

�̅�𝑁   =  Rata-rata skor siswa pada masing-masing tahapan Newman  

            ∑ 𝑥𝑖 =  Nilai akhir siswa ke-i 

            𝑛      =  Banyaknya siswa 

Selanjutnya, menentukan persentase rata-rata kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah menggunakan tahapan analisis Newman terhadap skor 

maksimal pada tes kemampuan pemecahan masalah berbentuk soal cerita aljabar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 Kualifikasi Persentase Tahapan Analisis Newman dalam Memecahkan 

Masalah  

Persentase(%) Kualifikasi 

75% ≤  P ≤ 100% Baik 

50% ≤ P < 75% Cukup 

25% ≤ P <50% Rendah 

0% ≤ P <25% Sangat Rendah 

b. Analisis data hasil wawancara 

Analisis data hasil wawawancara akan disajikan berupa data kualitatif 

sehingga data hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk deskripsi 

bersamaan dengan data hasil tes tulis yang bertujuan untuk melengkapi dan 

mendukung data hasil tes mengenai langkah-langkah pemecahan masalah siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita menggunakan tahapan Newman. 

Menganalisis wawancara digunakan analisis logis, untuk memudahkan 

pencapaian  hasil dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut : 

1. Menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara secara garis 

besarnya saja. 

2. Membuat catatan lapangan berdasarkan jawaban responden 

3. Menganalisis hasil jawaban dan mendeskripsikannya berdasarkan acuan 

skor. 


