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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan desain 

penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dimana guru sebagai 

pelaku tindakan dan peneliti yang mengamati tentang kegiatan di dalam 

kelas. Menurut Burns  (dalam Ishak Abdulhak dan Ugi Suprayogi, 2011:91-

92) penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu penerapan penemuan 

fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan 

kualitas tindakan yang dilakukan didalamnya melalui kolaborasi dan kerja 

sama para peneliti, praktis, dan orang awam. 

Penelitian ini dilakukan dengan  proses kerja kolaborasi antara 

peneliti dan guru matematika. Selain itu peneliti juga berkerjasama dengan 

guru matematika dan kepala sekolah. Penelitian ini ditandai dengan adanya 

perbaikan yang berkala sehingga tercapai tujuan penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Filial Pulutan, 

Nogosari Boyolali, dukuh Randualas Rt 7 Rw 1, desa Pulutan, 

kecamatan Nogosari, kabupaten Boyolali. Peneliti mengadakan 

penelitian dengan pertimbangan bahwa sekolah ini memiliki tingkat 

komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah yang rendah. 

Selain belum adanya penelitian yang sama, dekatnya jarak sekolah 

dengan tempat tinggal sehingga efisien waktu dan transportasi.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2014/2015. Adapun tahapan-tahapan penelitiannya 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Waktu Kegiatan Penelitian 

Jadwal 

Kegiatan  

Bulan pelaksanaan tahun ajaran 2014/2015 

Nov. Des. Jan. Feb. Mar. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. 

Perencanaan            

Pelaksanaan             

Analisis Data            

Pelaporan             

 

C. Subyek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah guru matematika yang bertindak 

sebagai subyek yang memberikan tindakan. Seluruh siswa kelas VII/A 

MTsNegeriFilial Pulutan, Boyolali sebagai objek yang menerima tindakan. 

Siswa tersebut berjumlah 25 siswa, terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan. Peneliti berkolaborasi dengan mitra guru matematika sebagai 

observer. 

D. Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang 

ketrampilan siswa dalam memecahkan permasalahan matematika dan 

komunikasi matematik dalam proses pembelajaran, serta kemampuan guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 

(termasuk penggunaan strategi pembelajaran) di kelas. Data penelitian ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi : 

1. Informan atau nara sumber yaitu guru matematika dan siswa kelas 

VII/A MTsNegeriFilial Pulutan, Boyolali; 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran 

matematika dan aktivitas lain yang berkaitan;  
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3. Dokumen atau arsip, antara lain berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan buku penilaian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Pokok 

a. Metode Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui adanya perubahan 

tingkah laku tindakan belajar siswa yaitu peningkatan komunikasi 

belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan 

pembelajaran berbasis masalah. 

b. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas VII/A MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali. 

2. Metode Bantu 

a. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan terdiri dari dua suku kata, yakni catatan 

dan lapangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

“catatan“ mengandung arti hasil pencatatatan, peringatan. 

Sedangkan kata “lapangan” sebagai bentuk kata benda 

mengandung tiga arti, yakni tempat atau tanah yang luas 

(biasanya rata), alun-alun, medan, tempat pertandingan 

(bulutangkis, bola voli, bola basket), atau bidang (pekerjaan, 

pengetahuan, dan sebagainya). Catatan lapangan secara bahasa 

berarti hasil mencatat suatu bidang pengetahuan. 

Dalam penelitian ini catatan lapangan merupakan catatan 

tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka untuk mengumpulkan data dan refleksi 

terhadap pembelajaran dalam kelas. Catatan lapangan digunakan 

untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat 

kegiatan pembelajaran di kelas. 
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data keadaan 

siswa selama proses pembelajaran. Dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

model Problem Based Learning (PBL), buku-buku, arsip atau 

catatan. 

c. Wawancara 

Wawancara dilakuan peneliti untuk memperoleh informasi 

yang tidak didapatkan oleh peneliti dalam observasi. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada guru matematika dan siswa kelas VII/A MTs Negeri Filial 

Pulutan, Boyolali. 

F. Pengembangan Instrumen 

Menurut Arikunto (dalam Esti Ismawati, 2011:89) instrumen 

penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

mudah di olah. 

Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat komunikasi belajar siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini juga 

digunakan sebagai bahan refleksi siklus berikutnya. 

2. Soal tes 

Soal tes digunakan untuk memperoleh data tentang peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII/A 

MTsNegeriFilial Pulutan, Boyolali. Soal tes dalam penelitian ini 

menggunakan bentuk uraian. 

3. Blangko catatan lapangan 
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Lembar catatan lapangan berisi tentang semua peristiwa yang 

terjadi, apa yang dilihat, didengar dan segala apa yang diamati di 

lapangan yang tidak tercantum dalam pedoman observasi. 

4. Alat dokumentasi 

Ada berbagai dokumen yang dapat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian yang ada relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian, dokumen atau arsip dalam penelitian 

ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, dan foto proses 

tindakan penelitian.  

5. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan 

guru mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan dan untuk 

mengetahui ada tidaknya hambatan pada proses pembelajaran. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan dengan cara observasi secara terus 

menerus, kemudian triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Observasi 

dilakukan terus mnerus dalam proses pembelajaran berlangsung. Sugiyono 

(2007: 83), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Triangulasi digunakan sebagai pengecekan dan 

membandingkan data yang diperoleh.  

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi 

sumber yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan 

metode alur. Langkah-langkah metode alur meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data.  
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1. Reduksi Data 

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian dikaji untuk dibuat 

rangkuman. Berdasarkan rangkuman peneliti melaksanakan reduksi 

data yang kegiatan mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Memilih data atas dasar relevansi 

b. Menuyusun data dalam satuan-satuan jenis 

c. Memfokuskan penyederhanaan dan mentransfer dari data kasar ke 

catatan lapangan 

2. Penyajian data 

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel 

maupun grafik. Melalui penyajian data tersebut maka dapat tersusun 

hubungan yang mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan. 

Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga dapat 

digunakan sebagai informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna.  

3. Verifikasi data 

Verifikasi data dilakukan secara bertahap untuk memperoleh 

derajat kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian ini verifikasi data 

dilakukan pada setiap tindakan yang pada akhirnya menjadi 

kesimpulan.Tingkat peningkatan komunikasi dan kemampuan 

pemecahan masalah  siswa diamati berdasarkan indikator pencapaian 

yang telah ditetapkan.Jika seluruh indikator terpenuhi dan meningkat 

hingga putaran terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa dengan 

pembelajaran berbasis masalah mengalami peningkatan 

I. Indikator Kinerja 

Indikator penelitian penerapan pembelajaran berbasis masalahuntuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecehan masalah matematika 

siswa kelas VII/A MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali tahun ajaran 

2014/2015 disajikan pada tabel berikut. 
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1. Indikator pencepaian kemampuan komunikasi matematis  

a. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis dengan 

berbicara70%; 

b. Kemampuan dalam mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan dan 

tulisan 70%; 

c. Kemampuan dalam menyatakan situasi ke dalam model matematika 

70%. 

2. Indikator pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematika 

a. Kemampuan memahami masalah 69,43% 

b. Kemampuan merencanakan penyelesaian 52,43% 

a. Kemampuan menyelesaikan masalah sesuai rencana 41,86% 

b. Kemampuan melakukan pengecekan terhadap semua langkah 

39,14%. 

J. Prosedur Penelitian  

1. Dialog Awal 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan dialog awal 

antara penelitian dengan guru matematika kelas VII/A  MTs Negeri Filial 

Pulutan, Boyolali. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan 

mengenai permasalahan yang dihadapi guru saat proses pembelajaran 

metematika terutama yang berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu peneliti dan guru matematika telah sepakat 

bahwa kelas VII/A akan digunakan sebagai kelas penelitian, dan 

berdikusi dan menyatukan gagasan untuk membahas masalah dan cara 

peningkatan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika dengan pembelajaran berbasis masalah. 

2. Perencanaan Tindakan Kelas 

Tindakan kelas dari hasil dialog awal yang telah diputuskan dan 

disepakati bersama diharapkan ada peningkatan komunikasi dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII/A MTs 

Negeri Filial Pulutan, Boyolali. Selanjutnya disusun langkah-langkah 

persiapan tindakan pembelajaran yang terdiri: 
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a. Memperbaiki kompetensi material guru 

  Setiap guru pasti mempunyai permasalahan sendiri dalam 

pembelajaran, maka lebih baiknya guru mengajukan masalah 

kemudian peneliti membantu mencari solusi masalah itu atau 

peneliti mengamati guru dalam kegiatan pembelajaran melakukan 

suatu kesalahan kemudian memberikan masukan. 

b. Identifikasi masalah dan penyebabnya 

  Peningkatan komunikasi dan pemecahan masalah matematika 

akan lebih terarah bila kegiatan yang dikerjakan guru matematika 

menggambarkan keadaan nyata yang dihadapi siswa. Selain itu, 

peningkatan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika akan lebih baik jika guru tidak hanya menjelaskan 

materi saja tetapi siswa diberi kesempatan untuk berfikir dan 

mencari solusi sendiri sesuai dengan  pemikiran dari masing-

masing siswa sehingga siswa akan lebih paham dan mengerti dan 

sehingga siswa akan lebih bervariatif didalam menyelesaikan suatu 

persoalan matematika. 

c. Perencanaan solusi masalah 

  Tindakan dikembangkan berdasarkan akar penyebab masalah, 

yaitu menerapkan pelaksanaan tindakan pembelajaran matematika 

dengan tepat. Solusi masalah yang akan diterapkan adalah dengan 

pembelajaran berbasis masalah. 

3. Pelaksanaan tindakan 

 Tindakan dilaksankan berdasarkan perencanaan, namun tindakan 

tidak mutlak dilakukan oleh rencana. Tindakan yang diputuskan 

mengandung resiko karena terjadi dalam situasi nyata. Oleh karena itu, 

rencana tindakan harus bersifat sementara, fleksibel dan siap diubah 

sesuai dengan keadaan yang ada sebagai upaya perbaikan. 

4. Observasi  

Observasi dengan cara mengamati hasil dan dampak dari tindakan 

yang dikenakan terhadap siswa. Saat observasi dilakukan, observer atau 



31 
 

 
 

peneliti mengamati proses pembelajaran dan menyimpulkan data 

mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada guru, siswa maupun 

situasi kelas. Observasi ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jam 

pelajaran kelas VII/A. 

5. Refleksi 

Dalam kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti dan guru 

matematika. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan untuk merenungkan 

kembali hal-hal tindakan yang dilakukan guru dan perilaku siswa baik 

pada siklus I siklus II, maupun siklus III. 

Kegiatan refleksi pada intinya mengidentifikasi: 1) hal-hal yang 

sudah sesuai atau benar, 2) hal-hal yang belum sesuai atau belum benar, 

3) akar penyebab belum selesai atau belum benar, dan 4) alternatif 

tindakan selanjutnya. Reflesi pada siklus I dilakukan setelah pelaksanaan 

tindakan siklus I selesai. Refleksi siklus II dilaksanakan setelah tindakan 

siklus II selesai. Refleksi siklus III dilaksanakan setelah tindakan siklus 

III selesai. 

6. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan untuk mengkaji hasil dari perencanaan, 

observasi dan refleksi penelitian pada setiap pelaksanaan penelitian. 

Evaluasi dilakukan melalui berbagai penemuan dan bukti-bukti dari 

berbagai peningkatan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang terjadi setelah diberikan  tindakan yaitu 

diterapkannya pembelajaran aktif dengan pembelajaran berbasis 

masalah pada kelas VII/A MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali. 

7. Penyimpulan 

Pada tahap penyimpulan, hasil refleksi kemudian diverifikasi dan 

disimpulkan. Verifikasi dan kesimpulan berkaitan dengan tindakan guru 

dalam pembelajaran matematika dengan pembelajaran berbasis masalah. 

Perubahan perilaku siswa yang berkaitan dengan komunikasi dan 

kemampuan pemecahan masalah matematik 
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Langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus pembelajaran 

matematika diilustrasikan dalam siklus berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Pelaksanaan Penelitian (Sutama, 2011) 

Siklus  I 

Dialog Awal 

Perencanaan I 
Tindakan I dan 

Observasi  

Tindakan I 

Refleksi I 

Evaluasi  

Pengertian dan Pemahaman 

Siklus  II 

Perencanaan Terevisi 
Tindakan II dan 

Observasi  

Tindakan II 

Refleksi II 

Evaluasi  

Pengertian dan Pemahaman 

Dan seterusnya sesuai alokasi waktu tahapan yang direncanakan 


