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     BAB III 

   METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemecahan masalah 

matematika berdasarkan model Polya yang dilakukan oleh siswa kelas XI pada 

peminatan IPA, IPS, dan Bahasa, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

atau mendeskripsikan keadaan yang terjadi selama penelitian secara jelas sehingga 

hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.  

Pada penelitian deskriptif dibutuhkan kumpulan beberapa data. Data deskriptif 

yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data tulisan dan kata-kata dengan tidak 

mengubahnya ke dalam bentuk simbol maupun bilangan, sehingga penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

dalam prosesnya menggunakan teknik analisis data dan wawancara yang menghasilkan 

data berupa kalimat atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan 

ini bertujuan membantu penelitian untuk memahami, menggambarkan suatu keadaan 

dengan mendeskripsikan dalam kata-kata dengan bukti tertentu. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Malang Jl. Puncak Borobudur No 

1, Mojolangu, kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 9 Malang yang terdiri 

dari 3 peminatan yang berbeda, yaitu Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Peminatan Bahasa, dengan rincian XI 

IPA 3, XI IPS 2, dan XI Bahasa 4. 

3.4 Prosedur Penelitian  

 Pada prosedur penelitian ini, ada tiga tahap pelaksanaanya yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah awal untuk 

mengobservasi yang bertujuan meminta izin kepada kepala sekolah SMA Negeri 9 

Malang untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 – 7 April 2017 dan 18 – 20 April 2017. 

Pengambilan data berupa tes tulis untuk peminatan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

dilakukan pada hari kamis tanggal 6 April 2017, dimulai pukul 12.35 s/d 13.15 

WIB, tes dilakukan kepada 29 siswa kelas XI IPA 3 di SMAN 9 Malang. 
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Selanjutnya pengambilan data berupa tes tulis untuk peminatan IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) dilakukan pada tanggal 18 April 2017, dimulai pukul 10.15 

s/d 11.00 WIB, tes dilakukan kepada 26 siswa kelas XI IPS 2 di SMAN 9 Malang, 

lalu pengambilan data berupa tes tulis untuk peminatan Bahasa dilakukan pada 

tanggal 19 April 2017, dimulai pukul 10.15 – 11.00 WIB, tes dilakukan kepada 30 

siswa kelas XI Bahasa 4 di SMAN 9 Malang.  

3. Tahap Analisis 

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis pada 

data yang sudah diperoleh menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. 

“Model interaktif ini memuat empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat komponen tersebut 

saling berkaitan satu sama lain. Tahap akhir dari penelitian ini yaitu menyimpulkan 

dan membuat laporan” (Emzir, 2010). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2014) “triangulasi teknik adalah 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama”. Peneliti menggunakan tes dan wawancara. Teknik pengumpulan data pada 

triangulasi teknik dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Tes  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, 

karena melalui tes peneliti dapat melihat bagaimana proses pemecahan masalah 

yang dilakukan oleh siswa. Tes ini diberikan kepada siswa kelas XI dengan tiga 

peminatan yang berbeda yang meliputi peminatan IPA, peminatan IPS, dan 

peminatan Bahasa. Tes ini digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian, tes yang 

diberikan kepada siswa merupakan tes dalam bentuk uraian. Uraian ini diberikan 

dalam bentuk soal-soal pemecahan masalah matematika dengan materi aturan 

pencacahan (permutasi, kombinasi, dan peluang). Dalam memilih jawaban siswa 

untuk dianalisis peneliti mengelompokkan jawaban tes siswa berdasarkan langkah 

siswa dalam proses pemecahan masalah yaitu memilih jawaban siswa dengan 

proses pemecahan masalah siswa yang pada jawabannya menuliskan diketahui, 

ditanya, dan memilih jawaban siswa yang pada jawabannya tidak menuliskan 

diketahui maupun ditanya, dimana baik siswa pada peminatan IPA, IPS, dan 

Bahasa masing-masing dipilih 4 sampel jawaban untuk dianalisis pada setiap soal 

yang diberikan, meliputi 2 sampel diambil untuk pewakilan siswa yang 

mengerjakan soal dengan menuliskan yang diketahui maupun yang ditanyakan dan 

2 sampel diambil untuk perwakilan siswa yang mengerjakan dengan tidak 

menuliskan yang diketahui maupun yang ditanyakan. 

b. Wawancara  

Selain menggunakan tes, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara. Wawancara dilakukan untuk menindaklanjuti data yang belum 
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diperoleh dari Tes, harapannya melalui wawancara inilah dapat diperoleh data-data 

yang peneliti butuhkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, karena 

peneliti bisa mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diperoleh apabila 

masih belum terjawab dari aspek-aspek yang diinginkan. Wawancara dilakukan 

setelah siswa mengerjakan tes, setelah dilakukan tes kemudian peneliti akan 

mengelompokan jawaban pada masing masing peminatan yang meliputi kelompok 

jawaban peminatan IPA, kelompok jawaban peminatan IPS dan kelompok jawaban 

peminatan Bahasa, kemudian peneliti akan mewawancarai perwakilan dari masing-

masing kelompok jawaban tersebut. Perwakilan dari masing-masing kelompok 

untuk diwawancarai dipilih berdasarkan pemilihan sampel pada soal tes siswa, 

sehingga yang diwawancarai adalah perwakilan siswa pada masing-masing 

peminatan yang telah dipilih jawabannya untuk dijadikan sampel dan dianalisis. 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

membantu peneliti dalam mendapatkan data. Adapun beberapa instrumen yang 

digunakan adalah: 

1. Lembar soal 

Peneliti memberikan soal dengan materi aturan pencacahan (permutasi, 

kombinasi, dan peluang), jumlah soal yang diberikan kepada siswa sebanyak 3 butir 

soal dengan menggunakan soal matematika dasar UN SMA dan soal matematika 

dasar SPMB/SNMPTN yang sudah valid dengan merubah soal multiple choice ke 
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dalam soal uraian, dengan rincian 1 butir diambil dari soal matematika dasar UN 

SMA dan 2 butir diambil dari soal matematika dasar SPMB/SNMPTN.   

2. Pedoman wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang dilakukan siswa 

dalam proses tes pemecahan masalah matematika dengan materi aturan 

pencacahan. Wawancara dilakukan kepada masing-masing perwakilan kelompok 

jawaban yang meliputi kelompok jawaban peminatan IPA, kelompok jawaban 

peminatan IPS, dan kelompok jawaban peminatan Bahasa. Wawancara ini adalah 

teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan lisan yang digunakan untuk 

menggali informasi yang dihadapi siswa dalam proses pemecahan masalah, kisi-

kisi pedoman dalam menyusun butir-butir wawancara peneliti menggunakan 

komponen-komponen pada pendekatan Polya. 

Tabel 3.6 Kisi – kisi Pedoman Wawancara 

 

Komponen Daftar Pertanyaan 

Pemahaman 1. Apakah kamu melakukan pemahaman terlebih dahulu 

sebelum mengerjakan soal? 

2. Berapa kali anda membaca soal sampai akhirnya 

memahami soal tersebut? 

3. Apa yang diketahui dari soal yang telah anda kerjakan? 

4. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

Perencanaan 5. Apa kamu melakukan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum mengerjakan soal? 

6. Rencana/metode apa yang anda pikirkan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

7. Mengapa anda memilih cara tersebut untuk 

menyelesaikan soal? 
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Pelaksanaan 

Rencana 

8. Bagaimana cara anda melakukan rencana yang anda 

buat? 

9. Apakah anda mengalami kesulitan ketika menjawab 

soal tersebut? Iya/ Tidak 

10. Jika iya, kendala apa yang anda temukan ketika anda 

mengerjakan soal tersebut? 

Pengecekan Kembali 11. Setelah menyelesaikan soal apakah anda melakukan 

pengecekan kembali? 

12. Apakah anda yakin dengan jawaban tersebut? 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis datanya 

adalah non statistik. Data yang muncul berupa kata-kata bukan merupakan rangkaian 

angka. Dalam penelitian ini pada tahapan awal data diambil dari tes. Berdasarkan 

jawaban siswa kemudian tes dianalisis menggunakan indikator pemecahan masalah 

berdasarkan model Polya yang meliputi: a) menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan; b) menuliskan rumus; c) mengerjakan sesuai dengan rumus yang di pilih; 

d) melakukan pengecekan kembali proses dan hasil. Hasil analisis ini diperkuat dengan 

wawancara untuk mendapatkan data yang valid.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif model interaktif 

dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Emzir, 2010) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif  dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Model ini memuat 

empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: 1) Pengumpulan data; 2) 

penyederhanaan atau reduksi data; 3) penyajian data; 4) penarikan kesimpulan. 
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langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan 

pengumpulan data. Pada langkah pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data 

menggunakan teknik tes. Data yang diperoleh dari teknik tes belum mengungkap 

semua aspek yang diinginkan, oleh karena itu harus dilakukan triangulasi teknik 

ditindaklanjuti dengan wawancara. Dengan triangulasi peneliti dapat me-recheck 

temuannya dengan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori. 

Pada langkah reduksi, data direduksi dengan mengambil data yang diperlukan 

dan menyimpan data yang tidak diperlukan. Proses reduksi data dalam penelitian ini 

dapat peneliti uraikan sebagai berikut, reduksi pertama yang dilakukan peneliti adalah 

mengelompokkan jawaban siswa pada masing-masing peminatan yang meliputi 

peminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Selanjutnya reduksi kedua adalah mengelompokkan 

jawaban pada masing-masing kelompok jawaban yang berada pada satu peminatan, 

pengelompokkan jawaban yang dilakukan adalah pengelompokkan berdasarkan 

langkah siswa dalam proses pemecahan masalah yang meliputi siswa menuliskan yang 

diketahui maupun ditanya, lalu menjawab dan tidak menuliskan yang diketahui 

melainkan langsung pada langkah pengerjaan ,lalu reduksi ketiga yang dilakukan 

peneliti adalah membuat kode untuk masing-masing kelompok jawaban, baik pada 

kelompok jawaban peminatan dan pada kelompok jawaban yang berada pada satu 

peminatan, misalkan untuk kelompok jawaban pada peminatan IPA sampel A dibuat 

kode IPA 𝑠1𝑘1A untuk soal nomer 1 kelompok langkah jawaban 1 sampel A pada 

peminatan IPA, IPA 𝑠2𝑘2B untuk soal nomer 2 kelompok langkah jawaban 2 sampel 

B dll, selanjutnya untuk kelompok jawaban pada peminatan IPS dibuat kode IPS 𝑠1𝑘1A 
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untuk soal nomer 1 kelompok langkah jawaban 1 sampel A pada peminatan IPS, IPS 

𝑠2𝑘2B untuk soal nomer 2 kelompok langkah jawaban 2 sampel B dll, dan untuk 

kelompok jawaban pada peminatan Bahasa dibuat kode Bhs 𝑠1𝑘1A untuk soal nomer 

1 kelompok langkah jawaban 1 sampel A pada peminatan Bahasa, Bhs 𝑠2𝑘2B untuk 

soal nomer 2 kelompok jawaban 2 samepl B dll. Reduksi keempat yang dilakukan 

peneliti adalah hasil wawancara yang berupa percakapan dengan cara membuang data-

data yang tidak relevan, wawancara dilakukan kepada masing-masing perwakilan 

kelompok jawaban peminatan. Hasil yang diharapkan adalah memperoleh gambaran 

tentang pemecahan masalah yang dilakukan siswa peminatan IPA,IPS, dan Bahasa 

berdasarkan model Polya dalam menyelesaikan soal pada materi aturan pencacahan 

(peluang, permutasi, dan kombinasi). 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono, 2014) menyatakan “the most frequent 

from of display data for qualitative research data in the past has been narative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini peneliti akan menyajikan dalam 

bentuk teks naratif tentang bagaimana pemecahan masalah berdasarkan model Polya 

yang dilakukan pada masing-masing peminatan yang meliputi peminatan IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa. 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, 

maka setelah mereduksi dan menyajikan data peneliti akan membuat kesimpulan dari 

apa yang telah di uraikan pada tahap penyajian data. 




