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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara-cara yang akan dilakukan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini lebih cenderung sebagai 

pertanggungjawaban mengenai metode-metode yang dipergunakan selama penelitian 

berlangsung mulai awal sampai akhir penelitian.  

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian adalah analisis isi (Content Analysis) berdasarkan 

pendekatannya merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk 

menganalisis level soal pada buku siswa matematika SMP kelas VIII 

digunakan desain penelitian analisis deskriptif karena penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui peranan soal-soal pada buku ajar matematika SMP kelas 

VIII kurikulum 2013 ditinjau dari level kognitif. 

 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap denga rincian 

kegiatan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Rincian kegiatan penelitian 

kegiatan Maret April Mei  Juni  Juli  

Persiapan 

a. Pengajuan 

judul 

b. Permohonan 

bimbingan 

proposal 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
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Pelaksanaan  

a. Analisis 

data: 

Mereduksi 

data,  

menyajikan 

data 

                      

Penyelesaian: 

a. Penyusunan 

laporan 

b. Konsultasi 

laporan 

 

                      

 

C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah soal-soal yang ditinjau dari level 

kognitif matematika diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah soal-

soal pada buku siswa matematika SMP kelas VIII kurikulum 2013 yaitu 

“MATEMATIKA”. Penelaah Agung Lukito, Turmudi, dan Dadang Juandi, 

penyelia penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi pada setiap sampel soal dalam buku siswa matematika SMP kelas 

VIII kurikulum 2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

meliputi: 

 

1. Penentuan buku siswa   

Buku siswa matematika SMP kelas VIII kurikulum 2013 yaitu 

“MATEMATIKA”. Penelaah Agung Lukito, Turmudi, dan Dadang 
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Juandi, penyelia penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemdikbud. 

2. Penentuan materi ajar yang sesuai dengan Kompetensi Dasar 

Materi pada buku ajar matematika yang diteliti hanya materi yang 

sesuai dengan kompetensi dasar matematika kelas VIII kurikulum 2013. 

Berdasarkan (Permendikbud No 68 th 2013) sesuai tabel 3.1 

 

Tabel 3.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti KompetensiDasar 

 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya  

 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya  

 

 

2.1 Menunjukkan sikap logis, 

kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah 

menyerah dalam 

memecahkan masalah.  

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan ketertarikan 

pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada 

daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar.  

2.3 Memiliki sikap terbuka, 

santun, objektif, menghargai 

pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok 
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maupun aktivitas sehari-hari.  

 

 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 

 

3.1 Menerapkan operasi aljabar 

yang melibatkan bilangan 

rasional  

3.2Menyajikan fungsi dalam 

berbagai bentuk relasi, 

pasangan berurut, rumus 

fungsi, tabel, grafik, dan 

diagram  

3.3  Menentukan persamaan garis 

lurus dan grafiknya  

3.4Memahami Teorema 

Pythagoras melalui alat 

peraga dan penyelidikan 

berbagai pola bilangan  

3.5 Memahami teknik penyajian 

data dua variabel 

menggunakan tabel, grafik 

batang, diagram lingkaran, 

dan grafik garis dengan 

komputer serta menganalisis 

hubungan antar variabel  

3.6Menentukan nilai variabel 

persamaan linear dua 

variabel dalam konteks nyata  

3.7  Menentukan akar persamaan 

kuadrat dengan satu variabel 

yang tidak diketahui 

3.8Mengidentifikasi unsur, 
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keliling, dan luas dari 

lingkaran  

3.9  Menentukan luas permukaan 

dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas  

3.10 Menaksir dan menghitung 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang yang tidak 

beraturan dengan 

menerapkan geometri 

dasarnya  

3.11 Memahami konsep 

perbandingan dengan 

menggunakan tabel, grafik, 

dan persamaan  

3.12 Menemukan peluang empirik 

dan teoritik dari data luaran 

(output) yang mungkin 

diperoleh berdasarkan 

sekelompok data nyata  

 

4. Mengolah, menyaji, dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam 

4.1  Menggunakan koordinat 

Cartesius dalam menjelaskan 

posisi relatif benda terhadap 

acuan tertentu  

4.2Menggunakan Teorema 

Pythagoras untuk 

menyelesaikan berbagai 

masalah  

4.3 Menggunakan pola dan 

generalisasi untuk 
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sudut pandang/teori  menyelesaikan masalah nyata  

4.4Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi, dan 

menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk 

tabel, diagram, dan grafik 

dari dua variabel serta 

mengidentifikasi 

hubunganantara variabel  

4.5 Membuat dan menyelesaikan 

model matematika dari 

masalah nyata yang berkaitan 

dengan persamaan linear dua 

variabel  

4.6  Menentukan hubungan sudut 

pusat, panjang busur, dan 

luas juring  

4.7  Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

hubungan sudut pusat, 

panjang busur, dan luasjuring 

4.8Menggunakan konsep 

perbandingan untuk 

menyelesaikan masalah nyata 

dengan menggunakan tabel, 

grafik, dan persamaan  

4.9Menyelesaikan permasalahan 

dengan menaksir besaran 

yang tidak diketahui 

menggunakan grafik, aljabar, 

dan aritmatika  
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4.10  Melakukan percobaan untuk 

menemukan peluang empirik 

dari masalah nyata serta 

membandingkannya dengan 

peluang teoritik  

 

3. Penentuan soal-soal yang ditinjau dari level kognitif   

Soal-soal pada buku ajar matematika yang diteliti hanya soal-soal 

pada uji kompetensi dan uji kompetensi semester. Semua soal akan 

disusun berdasarkan no urut pada buku. 

4. Penggunaan Data 

Soal-soal yang terkumpul akan dianalisis untuk menggambarkan setiap 

level kognitif matematika. Soal- soal yang akan dianalisis dituangkan 

dalam sebuah tabel 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011: 244) teknik analisis data menggunakan reduksi 

data, penyajian data serta kesimpulan/verifikasi.. 

1. Reduksi data 

 Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang penting. Tahap 

mereduksi data pada penelitian ini meliputi memilih soal-soal pemecahan 

masalah yang dianalisis berdasarkan indikator kata kerja pada soal tersebut, 

kemudian dikelompokkan berdasarkan level kognitif yang sesuai, diantaranya 

pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi selanjutnya menyajikan data. Data diorganisir 

dan disusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini 

data dikumpulkan dalam bentuk tabel. Tabel digunakan untuk mendefinisikan 

level kognitif setiap soal-soal pemecahan masalah yang dianalisis. Berikut 

merupakan data tentang banyaknya soal yang dianalisis. 
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Tabel 3.3 Distribusi soal berdasarkan level kognitif 

Aspek  Level kognitif  Jumlah 

soal A % B % C % 

1 - - - - - - - 

 

Setelah mendapatkan data seperti tabel diatas, kemudian diubah dalam 

bentuk diagaram seperti diagram batang dan diagram lingkaran. Selanjutnya, 

dari diagram batang diatas  akan dideskripsikan manggunakan teks naratif, 

sehingga akan memudahkan dalam menarik kesimpulan atau menentukan 

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan 

secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara sampai kesimpulan akhir. 

3. Verifikasi/kesimpulan  

Dalam penelitian ini data disimpulkan dalam bentuk teks naratif 

sebagai penjelasan secara rinci dari penyajian data. Penjelasan kesimpulan 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

  

 


