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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deksriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud 

adalah menghimpun data dari menganalisis kemampuan metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika kelas VIII SMP pada materi Pola bilangan. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dan 

kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah apa saja yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dalam melibatkan 

kemampuan metakognisinya dengan menggunakan tes tulis dan tes wawancara. 

3. 2 Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2018 di SMP 

Negeri 25 Malang. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII-C. Siswa yang akan diteliti pada tes wawancara ada 6 siswa, yang terdiri dari 

2 siswa mewakili masing-masing kategori pengetahuan metakognisi rendah, 

sedang, dan tingg yang diperoleh dari tes tulis. 

3. 3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian memerlukan beberapa tahapan, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan diperlukan untuk menyusun hal-hal yang dilakukan 

saat penelitian, mulai dari membuat surat izin untuk sekolah yang dijadikan 

tempat penelitian, konsultasi bersama guru dalam menentukan subjek 

penelitian, menyusun instrumen dan melakukan validasi oleh pakar dalam hal 
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ini dosen dan guru mata pelajaran matematika,menanyakan informasi mengenai 

bahan ajar yang diberikan, dan menentukan waktu penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahapan ini meliputi : 

1) Memberi tes berupa soal cerita yang dapat diselesaikan dengan 4 tahap, 

meliputi: memahami soal, mengubah kalimat dalam model matematika, 

mencari suatu bilangan untuk mengubah kalimat menjadi benar, 

menyelesaikan soal dalam model matematika yang memuat indikator 

kemampuan metakognisi; 

2) Menganalisis data dari hasil tes siswa, kemudian menganalisis dan 

merumuskan tahap-tahap yang telah dilalui siswa dalam mengerjakan 

soal cerita matematika dengan melibatkan kemampuan metakognisi; 

3) Memilih 2 siswa dari masing-masing kategori yang muncul pada hasil 

analisis tes. Jika terdapat kategori yang kurang dari 2 (berjumlah 1 atau 

tidak ada), maka subjek diambil sesuai dengan jumlahnya; 

4) Dilakukan tes wawancara mendalam kepada siswa dari masing-masing 

kategori yang muncul berdasarkan indikator kemampuan metakognisi; 

5) Membandingkan hasil tes wawancara dengan tes tulis untuk menentukan 

perbedaan langkah-langkah penyelesaian soal cerita pada siswa 

kemampuan metakognisinya tinggi, sedang dan rendah; 

6) Merumuskan kesimpulan dari tes wawancara dan tes tulis berdasarkan 

rumusan masalah yang telah ditentukan. 
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3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh peneliti adalah melalui lembar tes dan wawancara dari 

subjek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Tes 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes yang berbentuk soal 

cerita matematika yang berjumlah 2 butir soal. Tes ini bertujuan untuk 

menentukan subjek berdasarkan kategori pengetahuan metakognisi. Soal tes 

berbentuk soal cerita dengan materi pola bilangan dan memuat indikator 

pengetahuan metakognisi. Soal diambil hanya 2 butir karena soal dari pola 

bilangan pada bab awal dapat memenuhi syarat-syarat dalam indikator 

pengetahuan metakognisi. Selain itu, soal pada bab awal tidak jauh berbeda 

pada bab-bab selanjutnya.  Waktu pengerjaan soal untuk 2 soal membutuhkan 

waktu 30 menit, sehingga tidak menyulitkan siswa dalam menyelesaikan soal 

dan diharapkan siswa dapat menggunakan kemampuan pengetahuan 

metakognisi secara maksimal ketika menyelesaikan soal. 

b. Wawancara 

Siswa yang terpilih dari hasil tes selanjutnya dilakukan wawancara. 

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai tahap-tahap yang 

dirancang oleh siswa untuk menyelesaikan lembar tes dengan melibatkan 

kemampuan metakognisinya. Wawancara tersebut memuat indikator 

keterampilan metakognisi. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi terstruktur yaitu selain memberikan pertanyaan dasar, 
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peneliti juga memberikan pertanyaan selain yang termuat dalam instrumen 

wawancara, tetapi masih berkaitan dengan analisis kemampuan metakognisi.  

3. 5 Instrumen Penelitian 

a. Lembar Tes 

Lembar tes yang digunakan berbentuk soal cerita matematika 

berjumlah 2 butir soal yang langkah penyelesaiannya memuat pengetahuan 

metakognisi. Soal yang dibuat sesuai dengan materi yang telah dipelajari 

siswa kelas VIII-C SMP Negeri 25 Malang. Lembar tes yang digunakan 

adalah lembar tes yang sudah diuji validitasnya oleh ahli materi yaitu dosen 

dan guru mata pelajaran matematika. 

Berikut ini merupakan tabel indikator pengetahuan metakognisi yang 

diukur melalui lembar tes. 

Tabel 3.1 Indikator Pengetahuan Metakognisi 

No. Pengetahuan 

Metakognisi 

Indikator  

1. Pengetahuan deklaratif Pengetahuan tentang mengenali informasi yang 

diperlukan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

2. Pengetahuan Prosedural  Kemampuan dalam menyelesaikan soal sesuai 

prosedur berdasarkan latar belakang masalah. 

3. Pengetahuan kondisional Kemampuan dalam mengenali pola atau rumus 
tertentu yang sesuai dalam memecahkan suatu 

masalah. 

(Diadaptasi dari Warni, 2017) 

b. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara memuat indikator keterampilan metakognisi. 

Indikator dari keterampilan metakognisi tersebut nantinya akan dibuat dalam 

model pertanyaan untuk selanjutnya digunakan sebagai tes wawancara 

kepada siswa yang akan diteliti. 
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Tabel 3.2 Indikator Keterampilan Metakognisi 

No. Keterampilan 

Metakognisi 

Indikator  

1. Keterampilan 

perencanaan 

Menyusun strategi penyelesaian yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal. 

2. Keterampilan prediksi  Dapat memprediksi soal mana saja yang 

membutuhkan waktu yang lebih singkat atau lebih 

lama untuk diselesaikan dan memprediksi jawaban 

tersebut benar atau salah. 

3. Keterampilan monitoring Mengawasi langkah-langkah penyelesaian soal 
seara teliti. 

4. Keterampilan evaluasi  Menelaah kembali soal secara keseluruhan dan 

hasil akhir 

(Diadaptasi dari Warni, 2017) 

3. 6 Teknik Analisis Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dari penyajian data yang 

semua variabel yang disajikan dalam penelitian menjadi data yang lebih 

sederhana, sehingga data yang digunakan dalam penelitian lebih terfokus 

pada variabel inti yang termuat dalam penelitian. Reduksi data juga 

mempermudah peneliti untuk menganalisis data menjadi lebih terstruktur. 

1. Hasil Tes 

Lembar tes yang dikerjakan oleh siswa selanjutnya akan dikoreksi 

oleh peneliti, dari hasil lembar tes tersebut. Peneliti mengambil subjek 

berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah yang diperoleh siswa 

dalam mengerjakan lembar tes. Hasil tes siswa juga dapat 

didokumentasikan melalui kamera untuk dianalisis lebih lanjut. 

Hasil lembar tes siswa disajikan dalam bentuk tabel untuk lebih 

memudahkan peneliti dalam memilah siswa dengan kategori tinggi, 

sedang dan rendah agar data yang diperoleh representatif. 

2. Hasil Wawancara 
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Wawancara dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih 

kompleks dan diukur keterampilan metakognisi siswa. Wawancara 

menggunakan kalimat yang sederhana sehingga siswa dapat memahami 

maksud dari pertanyaan peneliti, dan data yang diperoleh lebih akurat. 

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun kalimat dari jawaban yang 

diberikan siswa menjadi lebih baik, peneliti menggunakan alat 

komunikasi untuk merekam jawaban siswa ketika wawancara. 

b. Menyajikan Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes tulis dan tes wawancara kemudian 

ditentukan siswa dengan kategori kemampuan metakognisi rendah, sedang, 

dan tinggi berdasarkan rubrik indikator kemampuan metakognisi. 

c. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari teknik analisis data 

1. Hasil Tes 

Data yang disajikan kemudian diteliti dan dianalisis berdasarkan 

pengetahuan metakognisi dari lembar jawaban siswa. Siswa yang 

menyelesaikan soal dengan baik sesuai indikator pengetahuan 

metakognisi memperoleh skor 3. Siswa yang menyelesaikan soal dan 

sedikit melakukan kesalahan akan memperoleh skor 2. Siswa yang tidak 

dapat menjawab soal tapi mengerjakan  soal akan memperoleh skor 1. 

Siswa yang tidak menjawab soal akan memperoleh skor 0.  

Berikut ini adalah tabel penskoran dari hasil tes tulis yang 

merupakan indikator pengetahuan metakognisi siswa. 
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Tabel 3.3 Rubrik Penskoran Pengetahuan Metakognisi 

No Indikator Skor Keterangan 

1. Deklaratif 

3 
Menuliskan secara lengkap informasi penting yang 

diperoleh dari soal. 

2 

a. Menuliskan informasi yang diperoleh dari soal 

tapi tidak secara lengkap; 

b. Siswa menuliskan secara lengkap dan jelas tapi 

ada informasi yang tidak sesuai dengan yang 

diketahui pada soal 

1 

a. Siswa menulis informasi yang diketahui tidak 
jelas dan tidak sesuai soal. 

b. Siswa tidak menulis intisari dari soal tapi 

menulis kembali soal 

0 

Siswa tidak menulis informasi yang diperoleh dari 

soal atau tidak menulis informasi penting yang 

terkait dengan langkah penyelesaian 

2. Kondisional 

3 
Siswa menggunakan rumus sesuai dengan 

pertanyaan pada soal; 

2 Siswa menggunakan rumus yang kurang tepat 

1 
Siswa menggunakan rumus tidak sesuai dengan apa 

yang ditanyakan pada soal 

0 
Siswa tidak mengetahuai rumus dan tidak 

mengerjakan 

3. Prosedural 

3 
Langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan 

rumus dan jawaban benar 

2 

a. Langkah-langkah sesuai tapi tidak menuliskan 

secara lengkap dan jawaban benar 

b. Langkah-langkah penyelesaian sesuai 

pertanyaan dan lengkap tapi jawaban salah 

1 
Langkah penyelesaian, tidak sesuai pertanyaan, 
tidak lengkap dan jawaban salah 

0 Tidak mengerjakan soal 

Skor Maksimal 9 

(Diadaptasi dari Imroatul, 2014) 

Tabel 3.4 Kategori Pengetahuan Metakognisi Siswa 

No Skor Interpretasi 

1 13 ≤ x ≤ 18 Tinggi 

2 9 ≤ x ≤ 12 Sedang 

3 0 ≤ x ≤ 8 Rendah 

 

Tes tulis terdiri dari 2 soal, untuk 1 soal mempunyai skor 

maksimal 9 yang diperoleh dari 3 indikator pengetahuan metakognisi, 

untuk tiap indikator pengetahuan metakognisi memiliki skor maksimal 3. 
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Jika 1 soal skor maksimal 9, maka untuk 2 soal akan memperoleh skor 

18. Skor terendah adalah 0, yaitu siswa yang tidak mengerjakan soal.  

2. Hasil Wawancara 

Data yang diperoleh dari tes tulis, kemudian diwawancara untuk 

menganalisis keterampilan metakognisi. Siswa yang memiliki 

komunikasi yang baik dalam menjawab pertanyaan dan jawabannya 

sesuai lembar jawaban akan memperoleh skor 3. Siswa yang memiliki 

komunikasinya kurang baik tapi menjawab pertanyaan sesuai dengan 

lembar jawaban akan memperoleh skor 2. Siswa yang tidak dapat 

menjawab memiliki komunikasi kurang baik dan jawabannya tidak 

sesuai lembar jawaban akan memperoleh skor 1. Siswa yang tidak 

menjawab pertanyaan yang diberikan akan memperoleh skor 0. 
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Tabel 3.5 Penskoran Keterampilan Metakognisi 

 
No Indikator Skor Keterangan  

1. Perencanaan 

3 Mampu menganalisa, memahami soal, dan 

memilah informasi penting yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

2 Siswa hanya memenuhi 2 dari 3 strategi yang 

diperlukan dalam menyusun strategi untuk 

mengerjakan soal  

1 Siswa hanya memenuhi salah satu yang 

diperlukan dalam menyusun strategi untuk 
mengerjakan soal 

0 Siswa tidak melibatkan strategi dalam membuat 

perencanaan untuk menyelesaikan soal tes. 

2. Prediksi 

3 Siswa memprediksi dengan tepat soal yang 

mudah dikerjaka,n memprediksi jawaban pada 

lembar dengan tepat 

2 a. Siswa mampu memprediksi soal yang mudah 

dikerjakan tapi tidak mampu memprediksi 

jawaban  

b. Siswa mampu memprediksi jawaban tapi 

tidak dapat memprediksi soal mana yang 

lebih mudah dikerjakan. 

1 Siswa salah memprediksi soal mana yang mudah 

dan memprediksi jawabannya. 

0 Siswa ragu-ragu dalam memprediksi tingkat 

kesulitan soal dan jawaban. 

3. Monitoring 

3 Siswa mengerjakan dengan teliti langkah-langkah 

penyelesaian, operasi hitung dan hasil akhir. 

2 Kesalahan siswa dalam menulis angka atau 
langkah penyelesaian belum tepat. 

1 Siswa tidak teliti dalam mengerjakan sehingga 

salah dalam menulis angka, dan langkah-langkah 

penyelesaian tidak tepat 

0 Menyadari kesalahan tapi tidak membetulkan 

jawabannya. 

4. Evaluasi 

3 Mengevaluasi dan dapat membetulkan 

jawabannya.  

2 Siswa hanya mengevaluasi jawaban pada tertentu 

dan dapat membetulkan jawaban. 

1 Siswa mengevaluasi jawaban tapi tidak 

membetulkan jawaban 

0 Siswa tidak mengevaluasi jawabannya 

Skor Maksimal 12 

Diadopsi dari Nelly Kartika dkk,2014 

Tabel 3.6 Kategori Keterampilan Metakognisi Siswa 

No Skor Interpretasi 

1 10 ≤ x ≤ 12 Tinggi 

2 7 ≤ x ≤ 9 Sedang 

3 0 ≤ x ≤ 6 Rendah 
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Tes wawancara terdiri beberapa pertanyaan sesuai dengan keperluan 

dari masing-masing indikator keterampilan  metakognisi. Masing-masing 

skor maksimal untuk keterampilan metakognisi adalah 3 dari 4 keterampilan 

metakognisi, sehingga skor maksimal adalah 12 dan skor minimal adalah 0 

untuk siswa yang tidak menjawab pertanyaan saat diwawancara. 

Pada penelitian nanti, akan terdapat subjek dengan kemampuan 

metakognisi berbeda-beda, sehingga akan ditunjukkan tabel berikut dalam 

menentukan kemampuan metakognisi siswa berdasarkan kategori. 

Tabel 3.7 Kategori Kemampuan Metakognisi 

No. Pengetahuan 

Metakognisi 

Keterampilan 

Metakognisi 

Kemampuan 

Metakognisi 

1. Tinggi Tinggi Tinggi 

2. Tinggi Sedang Tinggi 

3. Sedang Tinggi Tinggi 

4. Sedang Sedang Sedang 

5. Tinggi Rendah Sedang 

6. Rendah Tinggi Sedang 

7. Sedang Rendah Rendah 

8. Rendah Sedang Rendah 

9. Rendah Rendah Rendah 


