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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan oleh peneliti selama 

melakukan penelitiannya dalam mengumpulkan data yang valid dan 

menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur yang akan dilakukan, 

alat yang digunakan dalam penelitian, guna menjawab rumusan masalah pada 

penelitian ini. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan 

menganalisis penalaran deduktif dalam proses pembelajaran matematika khususnya 

geometri yang berlangsung di SMP Budi Utomo. Berdasarkan tujuan diatas, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif. Moleong (2014) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang datanya berupa kata-kata, gambar, dan 

diperoleh dari naskah wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif 

dan tanpa menggunakan analisis statistik, meskipun data yang diperoleh berupa 

angka. 

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran deduktif siswa melalui 

pembelajaran kooperatif berbasiskan teori Van Hiele dengan menggunakan 

indikator yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017 yaitu pada bulan April selama kurang lebih dua minggu dengan 
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menyesuaikan jam pelajaran Matematika di kelas VII J. Adapun tempat penelitian 

bertempat di SMP Budi Utomo yang beralamat di Perak, Jombang. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini menerapkan tiga tahapan untuk melakukan penelitian 

mengenai analisis penalaran deduktif pada materi geometri, yaitu: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. 

3.3.1 Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1) Membuat surat izin penelitian yang akan ditujukan ke sekolah yang akan 

digunakan untuk penelitian. 

2) Menemui kepala sekolah dan guru mata pelajaran matematika untuk 

menginformasikan tema, judul, maksud, dan metode dari penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

3) Membuat dan menyusun indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

untuk mengetahui penalaran deduksi siswa dalam proses pembelajaran 

geometri dan disertai contoh penyelesaian dari permasalahan yang sesuai 

dengan yang dimaksud oleh peneliti sebagai gambaran untuk menganalisis. 

4) Membuat dan menyususn rubrik penilaian penalaran deduktif siswa secara 

tertulis dalam menentukan menyelesaikan masalah matematika. 

5) Membuat dan menyusun soal-soal yang akan digunakan untuk melihat 

penalaran deduktif siswa secara tertulis dan kisi-kisi wawancara. 
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3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini bertujuan untuk mengamati kemampuan penalaran deduktif 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini, yaitu: 

1) Mengkoordinasi kembali dengan guru mata pelajaran matematika mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mengobservasi selama pembelajaran 

berlangsung dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sebagai bahan 

penelitian. 

2) Melakukan proses pembelajaran selama 4 kali pertemuan pada siswa. 

3) Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi selama proses 

pembelajaran baik menggunakan video maupun foto. 

4) Melakukan wawancara beberapa siwa, wawancara ini guna mengetahui 

kemampuan penalaran deduktif siswa. 

3.3.3 Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap akhir penelitian ini adalah membuat laporan. Pembuatan laporan 

ini mengarah pada kegiatan akhir penelitian yaitu menganalisis data yang telah 

diperoleh pada kegiatan pelaksanaan penelitian secara deskriptif dan diuraikan 

sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi setelah proses pembelajaran berlangsung. 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, maka dalam penelitian 

ini yang akan diteliti merupakan penalaran deduksi siswa dalam pelajaran geometri 

setelah diajar melalui pembelajaran model kooperatif berbasis teori Van Hiele. 

Subjek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas VII J SMP Budi 

Utomo dengan jumlah siswa sebanyak 41 siswa. Kelas tersebut dipilih atas saran 
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dari guru matematika kelas VII, karena siswa pada kelas tersebut aktif dalam proses 

pembelajaran dan juga terlihat proses bernalar dalam menyelesaikan soal 

matematika. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Tes Tulis 

Tes tulis ini digunakan untuk melihat dan mengetahui kemampuan 

penalaran deduktif siswa secara tertulis. Tes diberikan setelah materi disampaikan 

kepada siswa. Tes diberikan kepada siswa setelah materi disampaikan sesuai 

dengan indikator, tes yang diberikan berjumlah dua tes. Tes yang pertama mengenai 

cara membedakan bangun datar segiempat dan menemukan sifat-sifat bangun, 

sedangkan tes kedua berupa tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

siswa menarik kesimpulan, menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan rumus, 

dan kemampuan siswa mengidentifikasi masalah yang merupakan kemampuan 

siswa dalam menyajikan masalah matematika dalam pernyataan matematika dan 

menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah yang ditinjau dari cara siswa 

menentukan proses penyelesaian soal. 

3.5.2 Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur guna mengetahui 

lebih mendalam pada satu subjek yang mewakili setiap tingkatan kategori pada 

penalaran deduksi, sehingga wawancara ini dilakukan setelah tes dilakukan. 

Wawancara ini juga akan menggunakan siswa yang bagus dalam hal komunikasi 

untuk memudahkan proses wawancara sesuai dengan saran siswa yang diajukan 
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oleh guru matematika kelas. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk memperkuat 

data mengenai kemampuan penalaran deduksi siswa. Adapun pedoman wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-KisiPedoman Wawancara 

Nomor Pedoman Wawancara 

1 Informasi apa yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

2 
Bagaimana cara kamu menyajikan pernyataan matematika dari soal tes 

yang telah kamu kerjakan? 

3 Apa kamu yakin dengan jawabanmu? 

4 
Strategi apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

tersebut?  

5 Yakinkah kamu mengguanakan strategi tersebut? 

6 Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut? 

7 Bagaimana melihat bahwa jawabanmu benar atau salah? 

8 
Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari hasil akhir jawabanmu 

tersebut? 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

 

 Data yang diperoleh melalui tes selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan 

indikator yang telah dibuat.  

𝑅 =
∑ 𝐴

𝑃
 

Keterangan: 

𝑅    = Rata-rata indikator penalaran deduksi 

∑ 𝐴 = Jumlah nilai setiap indikator 

𝑃    = Jumlah siswa 
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Tabel 3.2 Klasifikasi Penalaran Deduksi 

Kriteria (𝑹) Kategori 

86% ≤ 𝑅 ≤ 100% Sangat Tinggi 

71% ≤ 𝑅 < 86% Tinggi 

56 % ≤ 𝑅 < 71% Cukup Baik 

41 % ≤ 𝑅 < 56% Kurang Baik 

0 % ≤ 𝑅 < 41% Sangat Kurang 

(Soleh, 2014) 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah 

analisisnya sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992), yakni sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data yakni melakukan pemilihan, pemusatan perhatian, 

menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam 

tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. 

Peneliti menilai tes tulis sesuai dengan rubrik penilaian tes tulis penalaran 

deduksi dan mencocokkan jawaban siswa dilembar jawaban serta 

alasannya saat wawancara sesuai dengan rubrik penilain tes tulis 

penalaran deduksi. 
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Tabel 3.3 Rubrik Penalaran Deduksi 

No Kriteria Skor Keterangan 

1. Menyajikan 

pernyataan 

matematika 

1 Tidak dapat menuliskan yang diketahui dari soal dan 

menghubungkan dengan yang ditanyakan serta tidak 

disertai dengan ilustrasi gambar  

2 Dapat menuliskan yang diketahui dan ditanya dari soal dan 

hanya dapat menghubungkan pola kesebangunannya 

dengan yang ditanyakan dan tidak disertai dengan ilustrasi 

gambar dari soal 

3 Dapat menuliskan yang diketahui dan ditanya dari soal, 

dapat  menghubungkan semua yang diketahui dengan yang 

ditanyakan tetapi tidak diikuti dengan ilustrasi gambar 

4 Dapat menuliskan yang diketahui dan ditanya dari soal, 

dapat menghubungkan dengan pola kesebangunan dan 

menghubungkan semua yang diketahui dengan yang 

ditanyakan dan disertai dengan ilustrasi gambar. 

2. Memperkirakan 

proses 

penyelesaian 

1 Tidak dapat memperkirakan proses penyelesaiannya 

2 Memperkirakan proses penyelesaiaannya namun salah 

3 Memperkirakan proses penyelesaian dengan benar tapi 

urutannya tidak sesuai dengan konsep 

4 Memperkirakan proses penyelesaian yang tepat 

3. Menyelesaikan 

masalah 

1 Tidak dapat menyelesaikan masalah 

2 Menyelesaikan masalah namun salah 

3 Menyelesaikan masalah namun prosesnya tidak runtut 

4 Menyelesaikan masalah dengan runtut 

4. Menyimpulkan  1 Tidak dapat menarik kesimpulan 

2 Salah dalam menarik kesimpulan 

3 Dapat memberikan kesimpulan tanpa ada alasan 

4 Dapat menarik kesimpulan dengan alasan yang benar 

 

 Hasil tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan level pengerjaan 

yang ada pada rubrik analisis kemampuan penalaran deduksi siswa secara 

tertulis pada tabel 3.3. 

2. Penyajian data, setelah selesai dianalisis data akan disajikan dengan cara 

mendeskripsikannya secara naratif agar mudah dibaca dan dipahami orang 

lain. 

3. Penarikan kesimpulan, berdasarkan analisis dan sajian data yang diberikan 

peneliti akan menarik kesimpulan mengenai penalaran deduksi siswa 

melalui tes tertulis dan wawancara yang telah dilaksanakan. 

 


