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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya penelitisan 

yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca.Penelitian ini memuat beberapa 

penjelasan yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, serta 

teknik analisis data.Berikut ini penjelasan yang diuraikan secara detail. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku, 

presepsi, motivasi, serta tindakan subjek penelitian dalam bentuk uraian kalimat 

(Moleong & Lexy, 2005). Hasil penelitian kualitatif lebih pada makna 

dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2015).Hasil penelitian kualitatif pada 

penelitian ini berupa deskripsi terkait kemampuan membuat model matematika 

siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita.Langkah-langkah penyelesaian 

masalah soal cerita yang digunakan dalam menganalisis kemampuan membuat 

model matematika siswa yaitu dengan langkah-langkah penyelesaian Polya. 

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitan 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 September 2018, di SMP 

Negeri 3  Batu kelas VIII C  yang berjumlah 29 siswa. Subjek dalam penelitian ini 

adalah enam siswa yang diambil sesuai hasil tes kemampuan siswa dalam 

membuat model matematika  dengan menjadi tiga kategori yakni tinggi, sedang, 

dan rendah. Masing-masing kategori terdiri dari dua siswa. Subjek yang akan 

diteliti ini berdasarkan masukan dari guru matematika kelas VIII C Hasil tes 
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kemampuan matematika keenam siswa tersebut dikategorikan berdasarkan skor 

yang doperoleh siswa. Berikut tabel klarifikasi membuat model matemtika. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Kemampuan Membuat Model Matematika 

Interval Kategori Kemampuan Matematika 

80 < 𝑥 ≤ 100 Tinggi 

60 < 𝑥 ≤   80 Sedang 

0 < 𝑥 ≤ 60 Rendah 

(Diadopsi dari Widyawati, 2016) 

Keterangan: 𝑥 ∶ Skor yang diperoleh siswa dari hasil tes 

Berdasarkan kriteria di atas, siswa yang memperoleh skor tes kemampuan 

matematika lebih dari 80 diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi. Siswa yang 

memperoleh skor tes kemampuan matematika lebih dari 60 dan kurang dari sama 

dengan 80 diklasifikasikan ke dalam kategori sedang. Siswa yang memperoleh 

skor tes kemampuan matematika lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 60 

diklasifikasikan ke dalam kategori rendah. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.Berikut ini penjelasan secara detail. 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan pada penelitian. 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menyusun instrumen penelitian 

Tahap ini peneliti membuat instrumen penelitian yang akan digunakan 

untuk melakukan penelitian. Instrumen yang disusun yaitu soal tes 

kemampuan pemodelan matematika dan pedoman wawancara.Instrumen 

tes yang disusun divalidasikan kepada validator instrumen.Pedoman 

wawancara yang digunakan wawancara semi terstruktur. 
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b. Mengurus surat izin penelitian 

Melaksanakan penelitian harus memiliki izin dari pihak yang 

bersangkutan.Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan pada saat penelitian. Setelah mendapat izin, peneliti melakukan 

observasi dan wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 

3 Batu mengenai kemampuan membuat model matematika siswa, kendala-

kendala yang dialami siswa saat menyelesaikan masalah matematika, dan 

menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian.   

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini peneliti melaksanakan rencana yang telah disusun 

sebelumnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Proses pengambilan data 

pertama dilakukan yaitu tes kemampuan matematika yang dilakukan serentak di 

kelas VIII C yang bertujuan untuk menentukan enam subjek penelitian 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan 

enam subjek berdasarkan skor yang diperoleh dan masukan dari guru matematika. 

Setelah mendapatkan enam subjek penelitian, langkah peneliti selanjutnya 

yaitu memberikan tes kepada enam subjek penelitian.Tes ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemodelan matematika.Tes 

dilakukan pada hari yang berbeda-beda tiap kemampuan.Hal ini dilakukan agar 

mendapatkan data yang kredibel. Wawancara dilakukan setelah tes berlangsung 

kepada masing-masing subjek. Lembar jawaban tes dan data wawancara subjek 

dikumpulkan dan dianalisis proses pemodelan matematisnya. 
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3. Tahap Pelaporan 

Setelah data yang diperoleh dianalisis, peneliti menyajikan hasil analisisnya 

dengan struktur yang sedemikian rupa. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami 

orang lain. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu tes tulis 

dan wawancara.Tes tulis diberikan kepada siswa bertujuan agar peneliti 

mengetahui sejauh mana kemampuan pemodelan matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah.Data yang diperoleh dari tes berupa lembar jawaban 

siswa. 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur.Wawancara dilakukan untuk memperkuat pernyataan siswa yang telah 

dituliskan pada lembar jawaban tes. Pertanyaan yang diajukan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan melihat kondisi ketika 

wawancara dilaksanakan (Sugiyono, 2015).  

3.5 Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya suatu penelitian harus memiliki alat ukur sebagai alat bantu 

untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

soal tes dan wawancara. 

a. Instrumen Utama 

Sesuai dengan penelitian mengenai analisis kemampuan membuat model 

matmatika siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita, peneliti dalam 

penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.Hal 

tersebut dilakukan agar peneliti berhubungan langsung dengan subjek penelitian 
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sehingga penelitian menjadi lebih fokus, jelas, dan diharapkan dapat melengkapi 

data. 

b. Instrumen Pendamping 

Instrumen pendamping dalam penelitian ini yaitu lembar tes tulis dan 

lembar pedoman wawancara.Lembar tes tulis bertujuan untuk mengukur 

kemampuan membuat model matematika siswa.Jenis soal yang diberikan kepada 

siswa berupa soal cerita. Soal cerita dipilih agar peneliti dapat melihat langkah-

langkah atau proses yang dilakukan siswa untuk membuat model matematika. 

Instrumen tes ini terdiri dari dua butir soal.Peneliti memilih dua butir soal agar 

tidak terlalu banyak sehingga membuat siswa bosan dalam mengerjakan. 

Materi yang diujikan pada tes kemampuan membuat model matematika 

siswa adalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).Peneliti dalam 

menentukan materi soal yang akan diujikan kepada siswa selalu mengonsultasikan 

soal kepada guru matematika kelas VIII C. Waktu yang diberikan kepada siswa 

untuk mengerjakan soal adalah 45 menit.Soal tes membuat model matematika 

dalam penelitian ini terlihat pada lampiran.Adapun Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Kompetentensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

3.5.1 Menentukan nilai variabel persamaan linear dua 

variabel dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dua 

variabel  

4.5.1 Membuat model matematika sistem persamaan 

linier dua variabel. 

4.5.2 Menentukan selesaian sistem persamaan linear 

dua variabel dalam kehidupan sehari-sehari 

dengan menggunakan metode eliminasi, 

subtitusi, dan campuran. 
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Perangkat yang digunakan untuk wawancara dalam penelitian ini adalah 

perekam suara dan lembar pedoman wawancara.Perekam suara pada penelitian ini 

menggunakan telepon genggam atau handphone.Lembar pedoman wawancara 

berisi pertanyaan-pertanyaan tertulis berdasarkan jawaban siswa dari tes membuat 

model  matematika.Lembar pedoman wancara dalam penelitian ini terlihat pada 

lampiran. 

3.6 Keabsahan Data 

(Moleong & Lexy, 2005)menyebutkan bahwa keabasahan data dapat 

dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan meliputi perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat, triangulasi, kecukupan 

referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit 

kebergantungan, dan audit kepastian.Penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi dalam memeriksa keabsahan/kredibilitas data. Terdapat tiga 

triangulasi, yaitu triangulasi waktu, triangulasi  sumber, dan triangulasi teknik 

(Sugiyono, 2015). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini triangulasi 

sumber yaitu membandingkan data hasil tes dan wawancara yang diperolehdari 

berbagai sumber dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif yang dilakukan saat pengumpulan data dimulai.Data 

merupakan makna yang diperoleh dari sumber data.Analisis data kualitatif 

dinyatakan sebagai kegiatan yang berlangsung secara kontinu, oleh karena itu 

pengumpulan data dan analisis data dikerjakan secara bersama-sama selama 

penelitian.Adapuntahapan-tahapan dalam analisinya adalah sebagai berikut. 
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3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang hanya diperlukan 

untuk analisis data agar lebih mudah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mereduksi data adalah memberikan kode pada subjek penelitian berdasarkan 

kemampuan matematika siswa, membandingkan jawaban siswa pada lembar 

jawaban tes dengan data wawancara dengan indikator  pemodelan matematika 

table 2.1. Hasil tes pemodelan matematika dan wawancara yang tidak sesuai 

dengan penelitian dibuang, dan menyusun data sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dan diverifikasi.Data yang telah direduksi mempermudah peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencari data tambahan jika diperlukan 

serta memperoleh gambaran yang lebih spesifik. 

3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid. Penyajian data pada penelitian ini 

dimulai dengan menampilkan scan jawaban siswa, kemudian dideskripsikan 

apakah jawaban siswa sudah sesuai dan memenuhi indikator pemodelan 

matematika. Cuplikan hasil wawancara siswa yang sesuai penelitian juga 

ditampilkan untuk mendukung jawaban siswa yang dideskripsikan. Terakhir, 

disusun tabel proses pemodelan matematika siswa. Masing-masing kelompok 

siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah agar peneliti lebih mudah 

dalam menarasikan. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini meliputi kemampuan membuat 

modelmatematika siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita. 


