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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang tepat dan 

sesuai dengan apa yang diteliti. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ditinjau dari jenis penelitian yang 

digunakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.
48

  

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini. 

Penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti antara fenomena yang diuji. 
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Peneliti ingin mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa 

dalam menyelesaikan masalah Matematika materi Program Linier berdasarkan 

gaya belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hakikat gejala yang 

muncul dari subjek penelitian. Hakikat tersebut digunakan untuk memahami 

bagaimana kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal 

Matematika berdasarkan gaya belajar. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini 

berupa data gaya belajar siswa, jawaban siswa, dan hasil wawancara lisan yang 

dipaparkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Gaya belajar siswa 

diteliti melalui pemberian angket/kuesioner dan kemampuan representasi 

matematis siswa diteliti melalui pemberian soal dan wawancara. Saat melakukan 

wawancara, peneliti berusaha senetral mungkin serta mendalam agar subjek dapat 

mengungkapkan representasi matematisnya dalam menyelesaikan soal dengan 

jelas dan tidak diragukan lagi. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci selama 

penelitian. Peneliti berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari 

memilih topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan data, hingga 

menganalisis dan menginterpretasikannya.
49 

Peneliti disini berperan mutlak 

selama proses penelitian berlangsung, sehingga kehadiran peneliti di lapangan 

sangat diperlukan dan tidak dapat digantikan dengan orang lain.  
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Sebagai pengamat dalam penelitian, peneliti mengamati bagaimana 

representasi matematis siswa pada saat mengerjakan soal. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data serta menyusun 

laporan hasil penelitian. Sedangkan teman sejawat membantu peneliti pada saat 

penelitian seperti membantu peneliti dalam mengambil foto atau video sebagai 

alat pendukung dalam penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Trenggalek yang beralamat di Jl. 

Soekarno-Hatta Gang Apel No. 12 Kelutan Trenggalek. Lokasi ini dipilih sebagai 

tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah dan guru sangat terbuka untuk menerima perubahan atau 

pembenahan yang baru dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar 

mengajar Matematika. 

2. Penelitian terkait kemampuan representasi matematis berdasarkan gaya belajar 

siswa diperlukan dalam pembelajaran Matematika, hal ini sesuai dengan hasil 

observasi. 

3. Sekolah tersebut belum pernah diadakan penelitian terkait dengan kemampuan 

representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah program linier 

ditinjau dari gaya belajar siswa. 
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D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
50

 Sumber data yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi subyek 

penelitian. Sumber data berarti dari subyek tersebutlah peneliti akan mendapatkan 

berbagai informasi sebagai kumpulan data untuk penelitian. Sumber data terdiri 

atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber 

dari non manusia. Data yang bersumber dari manusia akan berupa kata-kata dari 

hasil wawancara atau pernyataan secara langsung, sementara data dari non 

manusia akan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Penelitian kualitatif berarti datanya bersifat deskriptif, baik yang berupa 

fenomena yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, 

dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilakukan.
51 

Keseluruhan 

dari data tersebut umumnya berupa tulisan dan dokumentasi yang berisi 

pendeskripsian dari pengamatan peneliti di lapangan, sehingga disebutlah data 

dalam penelitian kualitatif ini sebagai data deskriptif. 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil kuesioner gaya belajar siswa yang nantinya akan dipilih sebagai subjek 

wawancara. 

2. Hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal Matematika materi program linier 

yang diberikan oleh peneliti. 
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3. Hasil wawancara antara peneliti dengan siswa yang telah dipilih sebagai 

subyek wawancara untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kemampuan 

representasi matematis siswa pada materi program linier. 

4. Hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti pada saat siswa 

mengerjakan soal tes. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang sudah dipilih 

oleh peneliti melalui hasil kuesioner yang diberikan kepada para siswa. Kuesioner 

yang diberikan kepada siswa akan menunjukkan bahwa siswa memiliki gaya 

belajar yang beragam, dan dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah siswa 

dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Sumber data yang diperoleh 

dari siswa adalah hasil tes, wawancara dan observasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan.
52

 

Metode tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan representasi 

matematis siswa pada materi program linier dan memperlihatkan hasil kerja siswa 
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ke dalam representasi visual, representasi persamaan atau ekspresi matematis dan 

representasi kata-kata atau teks tertulis. Soal tes yang digunakan berupa soal 

pemecahan masalah Matematika materi program linier yang berbentuk uraian. 

Soal uraian ini diberikan untuk mempermudah peneliti melihat proses 

penyelesaian yang dilakukan oleh siswa pada masalah yang berkaitan dengan 

program linier. 

2. Angket/ Kuesioner 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.53 

Penelitian ini menggunakan angket untuk mengumpulkan data mengenai gaya 

belajar yang dimiliki siswa yang kemudian akan dipilih beberapa siswa untuk 

diteliti berdasarkan gaya belajar tersebut. Penelitian ini akan memilih 2 siswa 

dengan gaya belajar visual, 2 siswa dengan gaya belajar auditorial, dan 2 siswa 

dengan gaya belajar kinestetik. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
54

 Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 

terpercaya. 
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Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana kemampuan representasi matematis siswa pada materi 

Program Linier. Peneliti memilih beberapa siswa yang memiliki gaya belajar yang 

berbeda. Penelitian ini akan memilih 2 siswa dengan gaya belajar visual, 2 siswa 

dengan gaya belajar auditorial, dan 2 siswa dengan gaya belajar kinestetik. 

4. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja 

dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan 

mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau kelompok orang dalam 

konteks kehidupan sehari-hari, dan memerhatikan syarat-syarat penelitian 

ilmiah.
55

 Pengamatan dilakukan pada saat siswa mengerjakan soal tes. Peneliti 

terlibat secara pasif dalam pengamatan ini, maksudnya adalah peneliti dalam 

kegiatan pengamatannya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh para pelaku yang diamatinya. Sehingga selama tes berlangsung, peneliti 

hanya mengamati dan mencatat sikap siswa pada saat mengerjakan soal 

Matematika materi program linier. 

5. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
56

 Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
57

 Dalam penelitian ini, dokumentasi yang 
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digunakan peneliti adalah kamera dan alat perekam untuk mempermudah peneliti 

dalam pengambilan data berupa gambar maupun suara baik itu ketika tes 

berlangsung maupun ketika wawancara. Dokumentasi ini menjadi salah satu bukti 

pendukung dalam meneliti kemampuan representasi matematis siswa. 

 

F. Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
58

 

Proses analisis data pada penelitian ini memuat tiga alur kegiatan, yakni 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.
59

 Reduksi data perlu dilakukan mengingat data yang 

terkumpul akan sangat banyak dan bervariasi, maka dari itu data perlu direduksi 

ke dalam hal-hal yang penting yang mendukung penelitian. 
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Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengoreksi hasil tes yang dikerjakan oleh siswa kemudian memberi skor 

representasi dari hasil tes tersebut. Hasil tes yang sudah diperoleh akan 

dikelompokkan sesuai indikator representasi menurut Mudzakir. 

b. Meninjau data hasil pembagian kuesioner, observasi dan dokumentasi ketika 

tes berlangsung. Hasil peninjauan ini dipadukan dengan hasil pengkategorian 

representasi matematis dan gaya belajar untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan subjek wawancara. 

c. Menuangkan data hasil wawancara dalam bentuk transkip wawancara.  Hasil 

wawancara yang tidak berkaitan dengan unsur representasi matematis tidak 

dicantumkan. 

2. Penyajian Data 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.
60

 Melaui penyajian data, maka akan mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya yakni 

menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Penyajian data ini berupa hasil pekerjaan siswa yang disusun menurut 

urutan obyek penelitian. Kegiatan ini menunjukkan kumpulan data atau informasi 

yang terorganisasi dan terkategorisasi yang memungkinkan penarikan suatu 

kesimpulan dan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Penyajian hasil pekerjaan siswa 
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b. Penyajian hasil wawancara  

Hasil penyajian data dilakukan analisis kemudian disimpulkan berupa data 

temuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil pekerjaan siswa dengan hasil wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bagaimana kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

keshahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positivisme dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu derajat kepercayaan 

(credibilitas), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability).
61

 Pemeriksaan keabsahan data wajib dilakukan untuk 

memastikan bahwa penelitian dilaksanakan dengan benar karena mengikuti 

kaidah-kaidah penelitian kualitatif yang standar.
62

 Teknik pemeriksaan data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan ini 
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akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

Hal ini dikarenakan peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak 

mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang 

diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari 

responden, dan membangun kepercayaan subjek. 

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamat 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Hal 

ini berarti ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Melalui kegiatan ini peneliti akan melakukan wawancara secara intensif 

atau mendalam dengan guru Matematika dan siswa yang dipilih sebagai subjek 

yang mewakili serta aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan 

supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, subjek menipu atau 

tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
63

 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber atau waktu. Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
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informasi yang diperoleh melalui waktu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil penelitian untuk setiap tahapnya sehingga akan didapat 

data pembanding yang kuat dan mendukung penelitian.  

4. Teman Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan 

teknik ini adalah untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran dan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai 

menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.
64

 

Diskusi ini dilakukan dengan dosen pembimbing dan teman sejawat 

peneliti yaitu teman yang jurusannya Matematika dari IAIN Tulungagung yang 

sedang atau telah melakukan penelitian. Hal ini dilakukan supaya peneliti 

mendapat masukan yang baik dari segi metode maupun konteks penelitian, 

sehingga data yang diperoleh tidak menyimpang dari harapan dan mencerminkan 

data yang valid. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

b. Menyiapkan surat pengantar dari IAIN Tulungagung yang menyatakan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan mohon ijin untuk melaksanakan 

penelitian. 
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c. Mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada pihak MAN 1 

Trenggalek. 

d. Berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru Matematika MAN 1 

Trenggalek dalam rangka observasi untuk mengetahui aktivitas dan 

kondisi dari lokasi atau obyek penelitian. 

e. Membuat instrumen penelitian yaitu angket/kuesioner, soal tes, dan 

pedoman wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan kuesioner kepada siswa yang menjadi subjek penelitian. 

b. Memberikan tes tertulis tentang program linier kepada siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Tes tertulis di sini diberikan untuk 

memperoleh data mengenai hasil pekerjaan siswa yang kemudian 

dianalisis untuk mengetahui kemampuan representasi siswa dalam 

mengerjakan soal yang diberikan. 

c. Menentukan partisipan yang akan diwawancarai berdasarkan hasil 

kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. 

d. Melakukan wawancara terhadap siswa yang dipilih sebagai partisipan. 

e. Mengumpulkan seluruh data dari lapangan berupa hasil tes tertulis, 

dokumen pada waktu penelitian berlangsung, dan transkrip wawancara. 

3. Tahap Akhir 

a. Meminta surat bukti telah melakukan penelitian dari Kepala MAN 1 

Trenggalek. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan. 
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c. Menafsirkan dan membahas hasil analisis data berdasarkan gaya 

belajar masing-masing siswa. 

d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menuliskan laporannya. 


