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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif. Dalam metode penelitian ini hal yang paling ditekankan adalah 

kekuatan menganalisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-

sumber tersebut dapat diperoleh dari dokumentasi tertulis seperti buku-buku, 

yang kemudian diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk 

menghasilkan tesis dan antithesis. 

Lexy Moleong menguraikan tujuan dari penggunaan istilah deskriptif 

adalah sebagai karakteristik dari pendekatan kualitatif karena uraian datanya 

bersifat deskriptif lebih menekankan proses daripada hasil, menganalisis data 

secara induktif dan rancangan yang bersifat sementara serta hasil penelitian 

yang dapat dirundingkan.
1
 Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh 

Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
2
 Penelitian kualitatif merupakan studi yang 

melibatkan keseluruhan situasi atau objek penelitian, dari pada 

                                                             
1
 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), hal 11. 
2
 Ibid, hal 3. 
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mengidentifikasi variabel yang spesifik. Karakteristik penelitian kualitatif 

adalah partikular, kontekstual, dan holistik.
3
 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan 

masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Dalam 

metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

bidang tertentu. Penetapkan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan 

rencana dan keputusan pada waktu yang mendatang. Jadi kualitatif deskriptif 

merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

situasi, kondisi atau fenomena dengan menggunakan data berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan objek yang diamati secara utuh. 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis ingin memaparkan secara 

deskriptif tentang disposisi matematis dalam diskusi kelompok matematika 

materi limit siswa MA Negeri Wlingi Blitar. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana akan 

mendiskripsikan tentang disposisi matematis dalam diskusi kelompok 

matematika, yang akan dipaparkan adalah keadaan siswa yang secara umum 

memiliki disposisi matematis serta esensi dari disposisi matematis dalam 

                                                             
3
 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), hal 53. 
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diskusi kelompok. Ada beberapa alasan kenapa peneliti memilih penelitian 

kualitatif: 

1. Karena sifat dari masalah yang diteliti, mengungkapkan tentang disposisi 

matematika dalam diskusi kelompok. 

Disposisi matematis yang dijadikan pokok dari penelitian ini jarang 

dijadikan pembahasan oleh kebanyakan penelitian dan juga banyak 

pendidik yang tidak membahas tentang disposisi matematis, sedangkan 

selama dalam pengajaran secara tidak langsung pendidik mengasah 

kemampuan disposisi matematis siswa. 

Diskusi kelompok adalah cara yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran dimana peserta didik 

belajar bekerjasama memberikan argumentasi dan ide-ide dalam 

kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar secara kolaboratif dengan 

struktur kelompok yang hiterogen dan memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan teman sejawat 

(peserta didik lain) sebagai rekan dalam memecahkan masalah atau 

mendiskusikan materi-materi yang telah ditentukan kepada kelompok-

kelompok tersebut, dan mereka dapat saling membantu dan tukar menukar 

pendapat dan ide yang pada akhirnya dapat merangsang peserta didik lebih 

bergairah dalam belajar, dan dalam sistem ini guru sebagai fasilitator dan 

pengarah evektifitas pembelajaran. 

2. Karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. 
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Dalam penelitian berjudul Disposisi Matematis dalam Diskusi Kelompok 

Matematika Materi Limit di MA Negeri Wlingi Blitar, mengungkapkan 

tentang kejadian yang sering terjadi dalam pembelajaran matematika, 

memberikan gambaran-gambaran tentang fenomena yang terjadi serta 

mendiskripsikannya secara terperinci. 

3. Penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan 

perilaku. 

Dalam penelitian ini menggambarkan tentang perilaku siswa dalam diskusi 

kelompok, kejadian apa yang muncul, bagaimana reaksi siswa, serta 

proses diskusi siswa. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada 

hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrumen 

penelitian menjadi suatu keharusan. Bahkan, dalam penelitian kualitatif, posisi 

peneliti menjadi instrumen kunci (the key instrument). Untuk itu, validitas dan 

reabilitas data kualitatif banyak tergantung pada ketrampilan metodologis, 

kepekaan, dan integritas peneliti sendiri. 

Untuk dapat memahami makna dalam menafsirkan fenomena dan 

simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan 

penghayatan peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Dengan 

keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan judgement dalam 
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menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain 

kenapa peneliti harus menjadi instrumen kunci penelitian. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer atau 

pencari data langsung ke lapangan. Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan 

keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan 

makna dan tafsiran dari subyek penelitian dibandingkan dengan penggunaan 

alat nonhuman (seperti instrument angket), sebab dengan demikian peneliti 

dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subyek 

apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui 

pengecekan anggota (member checks). 

 

C. Lokasi Penelitian 

Sekolah yang diteliti adalah MA Negeri Wlingi Blitar pada tahun 

pelajaran 2017/2018, yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 26, Desa 

Beru, Kecamatan Wlingi, Kota Blitar, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di 

kelas XI IIS 1 dan XI IIS 2 MA Negeri 2 Blitar. Pada awal perkenalan dengan 

siswa, peneliti mengadakan kesepakatan dengan siswa. Siswa mengatakan 

setuju jika ada penelitian. Selain itu, siswa harus tetap fokus dengan pelajaran 

tanpa menghiraukan tindakan peneliti selama di kelas. Kemudian siswa tidak 

diperbolehkan bertanya mengenai pelajaran kecuali dengan guru. 

Setelah melakukan observasi ke dua kelas yaitu kelas XI IIS 1 dan 

XI IIS 2, peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran matematika 

terpilihlah kelas XI IIS 2 sebagai subjek penelitian. Teknik sampling yang 
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digunakan adalah purposive sampling. Banyak siswa di kelas ini adalah 35 

siswa, 25 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Beberapa siswa di kelas ini 

aktif dalam proses pembelajaran di kelas contohnya jika guru meminta siswa 

untuk maju mengerjakan suatu permasalahan, siswa tersebut dengan cepat ke 

depan dan sebagian besar siswa antusias menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Selain itu, banyak siswa yang bertanggung jawab pada 

diskusi kelompok.  

 

D. Sumber Data 

Adapun beberapa pengelompokan sumber data yang diperoleh 

sebagai berikut: 

1. Narasumber (Informasi) 

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan 

tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang informan bisa saja 

menyembunyikan informasi penting yang dimiliki oleh karena itu peneliti 

harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, 

keakraban dan kerjasama dengan subyek yang diteliti di samping tetap krisis 

dan analitis. Peneliti harus mengenal lebih mendalam informannya, dan 

memilih informan yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi 

yang akurat. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah  siswa. 
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2. Peristiwa atau aktifitas 

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap 

peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari 

peristiwa atau aktivitas ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu 

terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Hal ini 

dapat dilihat ketika siswa diskusi kelompok matematika. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen 

tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang 

telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data tentang 

disposisi matematis yang berkaitan dengan indikator disposisi matematis 

selama proses pembelajaran matematika dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok. Data ini dikumpulkan dengan teknik catatan lapangan, wawancara, 

dan melalui dokumentasi. 

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan siswa. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan 
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pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini observasi dilakukan 

terhadap siswa. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara 

dilakukan di waktu yang berbeda, yaitu saat proses pembelajaran 

berlangsung dan juga setelah usai pembelajaran sesuai dengan keperluan 

peneliti dalam mengungkap suatu fenomena yang melibatkan subjek 

penelitian. Wawancara dilakukan untuk memastikan kebenaran, 

mengklarifikasi, me-recheck, atau meluruskan kembali berbagai informasi 

yang didapat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus dalam rangka merekam, 

menyimpan, dan mengambil gambar dan suara terkait dengan segala 

kegiatan yang terjadi selama proses belajar berlangsung. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan keterangan atau bukti yang menggambarkan suasana 

kelas terkait disposisi matematis ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Saat siswa berdiskusi kelompok seringkali tidak terekam dengan jelas 

sehingga peneliti turun langsung mendekati subjek yang sedang berdiskusi 

tersebut dan mengamati serta mencatat hal yang berkaitan dengan disposisi 

matematis siswa. 

 

 



60 
 

d. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dengan menggunakan 

kuesioner, analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam 

wawancara. Tujuan kuesioner adalah untuk memperbaiki bagian-bagian 

yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data 

terhadap responden. 

 

F. Analisa Data 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu data diambil berdasarkan 

data lapangan dan fakta empiris untuk mempelajari proses atau penemuan 

yang terjadi secara alami kemudian dicatat, dianalisis, dan dilakukan 

penarikan kesimpulan dari proses tersebut. Sebelum menganalisis data, 

peneliti sebelumnya melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan adalah triagulasi data atau sumber data dengan 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil catatan lapangan atau 

dokumentasi, dan juga membandingkan apa yang dilakukan dengan hasil 

wawancara. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih dan 

menyederhanakan data yang terkait dengan variabel penelitian yang 

muncul pada catatan lapangan. Sebelum mendeskripsikan hasil, terlebih 

dahulu mereduksi data yang ada pada catatan lapangan serta memilah 

data/informasi yang tidak relevan dengan indikator penelitian dalam hal ini 

disposisi matematis siswa. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan 

sekumpulan informasi yang telah dipilih, sehingga mempermudah dalam 

penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk 

teks naratif dan dialog untuk memperjelas fenomena yang terjadi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah menemukan makna dari data yang 

telah disajikan. 

Persentase siswa yang menunjukkan indikator disposisi matematis di 

hitung dengan membagi jumlah siswa yang menunjukkan indikator disposisi 

matematis dengan banyaknya siswa yang menjadi pusat penelitian dikalikan 

dengan 100%. Banyak siswa yang menjadi pusat penelitian adalah 12 orang 

yang diambil secara acak. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam 

penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan 

observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan 

apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan 

mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa 

cara menentukan menentukan keabsahan data, yaitu: 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
4
 Cara 

memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu: 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini 

berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin 

terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada tahap 

awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang 

                                                             
4
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2011), hal 270. 
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asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum 

lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang 

dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain 

ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi 

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. 

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam 

perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data 

yang diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek 

kembali ke lapangan benat atau tidak, berubah atau tidak. Bila 

setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti 

kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas 

melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik 

kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. 

Selanjutnya surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam 

laporan penelitian. 
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b. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan 

ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti.  

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan caramengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Untuk menguji data tentang disposisi 

matematis seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data 

bisa diperoleh dari siswa yang belajar matematika. Data dari 

sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu 
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kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member 

check). 

2) Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tida teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena 

sudut pandangnya berbeda-beda. 

3) Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 
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maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya. 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek dasil 

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan 

pengumpulan data. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan 

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus 

negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi 

data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data 

yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan 

adanya rekaman wawancara. Alat-alat bantu dalam penelitian 

sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah 

ditemukan oleh peneliti.  

f. Mengadakan member check  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 
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yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut 

valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya, tetapi apabila data 

yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak 

disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, 

maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member 

check adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data 

atau informan. 

Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode 

pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, 

atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, 

dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum 

diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti 

menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam 

diskusi kelompok tersebut, mungkin ada data yang disepakati, 

ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi data. Setelah data 

disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk 

menandatangani , supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai 

bukti bahwa peneliti telah melakukan member check. 

 

 



68 
 

2. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel 

tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, 

hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi 

lain. Bagi peneliti naturalistic, nilai transfer bergantung pada pemakai, 

hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam 

konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin validitas 

eksternal ini. 

3. Pengujian Depenability 

Depenability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable apabila 

orang lain dapat mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.  

4. Pengujian Konfirmability 

Pengujian konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil 

penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, 

uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data 

ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas 

dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion/verification). 

Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama 

mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. 

Cara tersebut untuk peneliti kualitatif salah, karena banyak situasi atau 

konteks yang tak terekam dan peneliti kualitatif salah, karena banyak 

situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi fragmen-

fragmen tak berarti. Sehingga pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti 

kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, 

mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan yang selanjutnya. 

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih 

dan menyederhanakan data yang terkait dengan variabel penelitian yang 

muncul pada catatan lapangan. Sebelum mendeskripsikan hasil, terlebih 

dahulu mereduksi data yang ada pada catatan lapangan serta memilah 
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data/informasi yang tidak relevan dengan indikator penelitian dalam hal ini 

disposisi matematis siswa. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 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 perlu. 

2. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah menemukan makna dari data 

yang telah disajikan. Presentase siswa yang menunjukkan indikator 

disposisi matematis di hitung dengan membagi jumlah siswa yang 

menunjukkan indikator disposisi matematis dengan banyaknya siswa yang 
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menjadi pusat penelitian dikalikan dengan 100%. Banyak siswa yang 

menjadi pusat penelitian adalah 12 orang yang diambil secara acak. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai pendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Secara umum gambaran skema rencana penelitian yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut : 

Bagan 3.1 

Skema Rencana Penelitian 

 

Perencanaan

Membuat 
Instrumen

Ambil Data 

Analisis Data

Lampiran

Alat Perekam 

Lembar Catatan Lapangan 

Pedoman wawancara & angket 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data 


