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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini akan menjelaskan secara singkat pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan teknik analisis data. Penjelasan secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penalaran 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita dengan teknik scaffolding. Pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

dibutuhkan untuk menganalisis kemampuan penalaran siswa melalui hasil tes soal 

cerita siswa yang kemudian akan diwawancara kepada siswa berdasarkan kriteria 

yang perlu di-scaffolding. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penyajian data yang 

dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat yang berupa kata-kata, 

gambar maupun dokumentasi untuk memperoleh hasil atau kesimpulan penelitian 

(Suryabrata, 2016). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 8 Malang yang terletak di 

Jalan Arjuno 19. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 8 karena 

didapatkan guru sering mengalami kendala bahwasanya murid terkadang merasa 

jenuh jika diberi soal cerita matematika dalam kehidupan sehari-hari dan murid 
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masih kesulitan dalam memecahkan masalah dalam soal cerita matematika. 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester genap 2017/2018. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-H SMP Negeri 8 Malang yang 

berjumlah 34 siswa. Namun, pemilihan subjek yang diambil adalah 6 siswa, yakni 

3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan berdasarkan kriteria yang perlu di-

scaffolding. Subjek tersebut akan diwawancara bersamaan dengan pemberian 

scaffolding, kemudian dianalisis untuk mengetahui proses penalarannya dengan 

pemberian scaffolding. Alasan hanya diambil 6 subjek saja karena peneliti ingin 

lebih fokus terhadap objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah proses 

penalaran siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dengan pemberian 

scaffolding. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Terdapat tiga tahapan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Prosedur Penelitian 

No Tahap Penelitian Kegiatan Penelitian 

1 Tahap Persiapan a. Menentukan tempat atau lokasi penelitian. 

b. Meminta perizinan kepada pihak sekolah. 

c. Mengurus surat-menyurat perizinan penelitian. 

d. Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan guru 

mengenai subjek dan waktu penelitian. 

e. Membuat instrumen tes soal cerita yang akan 

diberikan kepada murid. 

f. Validasi instrumen penelitian kepada dosen 

Pendidikan Matematuka Universitas 

Muhammadiyah serta guru pamong. 

2 Tahap Pelaksanaan a. Melakukan tes awal. 

b. Menentukan subjek dari hasil tes berdasarkan 

kriteria yang perlu di-scaffolding. 

c. Melakukan wawancara kepada siswa bersamaan 

dengan scaffolding berlangsung. 

3 Tahap Penyelesaian a. Menganalis hasil penelitian tes soal cerita dan 

wawancara. 

b. Membuat kesimpulan berdasarkan proses penalaran 

siswa. 

c. Melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. 
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3.5 Data dan Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian yaitu berupa data yang diambil langsung 

dari sumber data, yaitu sebagai berikut: 

1) Lembar hasil pengerjaan tes awal siswa. 

2) Data kemampuan proses penalaran siswa yang diamati melalui wawancara 

yang diberikan oleh peneliti kepada siswa ketika scaffolding berlangsung. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Berikut merupakan penjelasan metode yang digunakan dalam 

pemngambilan data : 

1) Metode Tes 

Metode tes yang digunakan oleh peneliti yaitu tes awal yang bertujuan 

untuk mengetahui subjek yang memerlukan scaffolding. Tes yang digunakan oleh 

peneliti yaitu berbentuk soal cerita yang dikerjakan oleh siswa secara individu. 

Setelah siswa mengerjakan tes berbentuk soal cerita kemudian peneliti memilih 

beberapa siswa yang memelukan scaffolding untuk dianalisis selanjutnya. 

2) Metode Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan bertatap muka antara peneliti 

dan narasumber guna memperoleh data penelitian (Rosyadi, Susanti, & Dintarini, 

2016). Wawancara dilakukan selama pemberian scaffolding kepada 6 subjek, 

yaitu 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan yang telah dipilih oleh peneliti. 

Pertanyaan-pertanyaan wawancara akan disesuaikan dengan subjek yang mudah 

dipahami, kemudian kalimat-kalimat tersebut akan dirumuskan kembali oleh 

peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana siswa 

mengerjakan tes dan untuk mengukur tingkat penalaran subjek ketika 
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mengerjakan soal cerita matematika yang diberikan. Hasil wawancara direkam 

dengan alat perekam sehingga keabsahan dapat teratasi untuk dianalisis 

selanjutnya, dan juga disediakan buku catatan untuk mencatat data yang 

diperlukan.  

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat peneliti untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial (Sugiyono, 2015). Berikut yaitu instrumen yang digunakan 

oleh peneliti : 

1) Soal tes 

Tes dalam penelitian ini berbentuk soal cerita dimana digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan penalaran matematis siswa. Tes berbentuk soal 

cerita ini diberikan kepada siswa kelas VIII-H SMP Negeri 8 Malang. Soal tes 

terdiri dari 2 butir soal cerita dimana setiap soal disesuaikan dengan indikator 

proses penalaran. Setiap soal memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda 

dimana diperlukan 80 menit untuk menyelesaikan seluruh soal. Tes ini dilakukan 

setelah pelajaran materi statistika. Soal tes terlebih dahulu divalidasi oleh guru 

pamong dan dosen pendidikan matematika universitas muhammadiyah malang 

sebelum diujikan kepada siswa. 

2) Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

penalaran matematis siswa dengan pemberian scaffolding. Wawancara diberikan 

ketika scaffolding berlangsung setelah siswa mengerjakan soal tes berbentuk soal 

cerita. Dimana scaffolding ini selain berperan untuk membantu siswa jika 

mengalami kesulitan juga berperan untuk mengetahui proses penalaran matematis 
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siswa ketika mengerjakan soal tes. Pedoman wawancara terlebih dahulu divalidasi 

oleh guru pamong dan dosen pendidikan matematika universitas muhammadiyah 

malang sebelum diberikan kepada siswa. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data diperoleh dari skor tes soal cerita dan data wawancara. Berikut 

langkah-langkah untuk menganalisis data yang digunakan. 

1) Teknik Analisis Data Tes Soal Cerita 

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif kemudian diolah dengan 

statistik deskriptif sederhana. Statistika deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil data yang telah dikumpulkan oleh peneliti menggunakan 

hasil tes soal cerita yang dikerjakan oleh siswa VIII–H SMP Negeri 8 Malang 

yang berjumlah 34 siswa, yang kemudian dipilih 6 siswa yakni 3 siswa laki-laki 

dan 3 siswa perempuan sesuai kriteria yang perlu di-scaffolding. Data tersebut 

kemudian dianalisis sesuai rubrik penilaian kemampuan penalaran matematis 

yang terlampir. 

Rubrik penilaian kemampuan penalaran matematis diberikan rentang skor 1-

4 dalam setiap indikator penalaran matematis. Berikut tabel persentase kriteria 

dalam penilaian indikator penalaran matematis. 

 

Tabel 3.2 Kriteria Persentase Indikator Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Persentase yang diperoleh (P) Tingkat Kemampuan 

 

 

 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

(modifikasi Sugiyono, 2014; Tisngati & Qudsiyah, 2013) 

Hasil persentase dari penilaian kriteria indikator kemampuan penalaran 

matematis kemudian dihitung rata-rata untuk mengetahui tingkat kemampuan 

penalaran matematis. Berikut tabel kriteria kategori kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

Tabel 3.3 Kriteria Kategori Kemampuan Penalaran Matematis 

Rata-Rata Kategori (RK) Tingkat Kemampuan 
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Tinggi 

Sedang 

Rendah 

(modifikasi Sugiyono, 2014; Tisngati & Qudsiyah, 2013) 

 

 

2) Teknik Analisis Data Wawancara 

Data wawancara diperoleh dari 6 orang subjek, yaitu 3 siswa laki-laki dan 3 

siswa perempuan yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria yang perlu 

di-scaffolding yang sudah melakukan tes awal. Wawancara berlangsung ketika 

pemberian scaffolding kepada siswa saat mengerjakan soal cerita. Langkah-

langkah teknik analisis data wawancara adalah sebagai berikut : 

a) Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum serangkaian data pokok yang bertujuan 

untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 

2015). Dalam mereduksi data peneliti merekam data dari subjek menggunakan 

audio recorder. Kemudian hasil data wawancara dipilah sesuai yang diperlukan 

untuk mengetahui kemampuan penalaran siswa menyelesaikan soal cerita dengan 

teknik scaffolding. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data diperoleh dari pereduksian data yang telah dikumpulkan dan 

disimpulkan. Peneliti kemudian menuliskan hasil penyajian data kedalam teks 

naratif, sehingga dapat dianalis dengan mudah pola hubungan yang terorganisir.    

c) Penarikan Kesimpulan 
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Setelah data disajikan kedalam teks naratif, peneliti membuat kesimpulan 

dari data-data valid. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil data-data yang 

diperoleh. 

 

 

 


