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BAB 3
PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka bentuk

metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan

menganalisis secara mendalam mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis

peserta didik ditinjau dari tangkat berpikir Van Hiele pada materi segiempat dengan

cara mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sehingga dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah nonprobability sampling (purposive sampling). Sugiyono (2012)

mengemukakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu (p. 54). Metode ini dipilih untuk memahami objek

maupun subjek penelitian, baik orang, lembaga, budaya, dan lain sebagainya

berdasarkan fakta yang nampak apa adanya.

Gunawan (2013) mengatakan “penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi

yang wajar (natural setting). Metode kualitatif berusaha memahami menafsirkan

makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan

peneliti sendiri” (p. 80). Pada penelitian ini peneliti menafsirkan makna suatu peristiwa

yang terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Peristiwa disini meliputi ketika peneliti

melakukan Van Hiele Geometry Test (VHGT), tes kemampuan berpikir kreatif

matematis, dan peristiwa interaksi tingkah laku ketika proses wawancara dengan

peserta didik.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sradley (dalam Sugiyono, 2012, p. 49) mengatakan “istilah populasi dalam

penelitian kualitatif dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari

atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actor), aktivits (activity)”. Berdasarkan

pernyataan tersebut peneliti telah menentukan sumber data dalam penelitian ini yang

diamati secara mendalam, sehingga social situation tersebut diantaranya:
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3.2.1 Tempat (Place)

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah menengah pertama yang berada di Jl.

Tamansari No.14, Mulyasari, Tamansari, Tasikmalaya, Jawa Barat yaitu di SMP Islam

Al-Azhar 30 Tasikmalaya. Sekolah tersebut dipilih sebagai tempat melaksanakan

penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan berpikir kreatif metamatis

peserta didik berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele.

3.2.2 Pelaku (Actor)

Pelaku utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sekaligus sebagai

instrument utama penelitian. Selain itu, untuk responden pada penelitian, peneliti

memfokuskan pada peserta didik kelas VII. Hal ini dikarenakan peserta didik telah

mempelajari materi segiempat di kelas VII pada semester genap. Pada awalnya,

berdasarkan pertimbangan dari salah satu guru mata pelajaran matematika di sekolah

tersebut yakni dengan melihat kelas yang aktif diantara kelas VII-A dan VII-B, maka

dipilih kelas VII-B sebagai sumber data dengan menggunakan teknik purposive

sampling. Pertimbangan lain dalam menentukan subjek penelitian yaitu berdasarkan

kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki oleh peserta didik. Namun

dikarenakan peserta didik pada kelas VII-B ada 14 orang, maka peneliti mengambil

satu kelas lain yaitu kelas VII-A sebagai sumber data sebanyak 16 orang. Sehingga

sumber data pada penelitian ini adalah kelas VII SMP Islam Al-Azhar 30 Tasikmalaya

yang berjumlah 30 orang peserta didik.

3.2.3 Aktivitas (Activity)

Aktivitas pada penelitian ini dimulai dengan pengelompokan tingkat berpikir

geometri peserta didik berdasarkan teori Van Hiele di kelas VII. Data pengelompokkan

itu diperoleh dari hasil perolehan Van Hiele Geometry Test (VHGT) yang sudah

dikerjakan oleh peserta didik. VHGT yang digunakan pada penelitian ini diadopsi dari

penelitian Usiskin pada tahun 1982 yang berkaitan dengan geometri berupa tes pilihan

ganda. Dari 25 butir soal, yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 15 butir soal

dengan 5 option. Setiap level yang terwakili oleh 5 butir soal, nomor 1 sampai 5

mewakili level atau tingkat 0, nomor 6 sampai 10 mewakili level atau tingkat 1, nomor

11 sampai 15 mewakili level atau tingkat 2.
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Berdasarkan hasil pengelompokkan Van Hiele Geometry Test (VHGT) peserta

didik, peneliti memilih peserta didik dari masing-masing tingkatan yaitu tingkat 0

(recognition), tingkat 1 (analysis), dan tingkat 2 (order) untuk diberikan tes

kemampuan berpikir kreatif pada materi segiempat. Perilaku peserta didik diamati

selama peserta didik mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis.

Setelah hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik diperiksa dan

dianalisis, kemudian dilakukan wawancara terhadap peserta didik yang terpilih utuk

lebih mengetahui kemampuan berpikir kreatifnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Van Hiele

Geometry Test (VHGT), tes kemampuan berpikir kreatif matematis, wawancara, dan

dokumentasi. Ketiga metode itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling

mendukung agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan.

Pada VHGT, data dikumpulkan dengan cara tes tertulis dan bentuk tes yang digunakan

adalah pilihan ganda (multiple choice). Sedangkan pada tes kemampuan berpikir kreatif

matematis, data dikumpulkan dengan cara tes tertulis dan bentuk tes yang digunakan

dalam penelitian ini adalah tes uraian. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap

subjek yang terpilih.

3.3.1 Van Hiele Geometry Test (VHGT)

Peneliti memberikan suatu tes geometri Van Hiele yang diadopsi dari penelitian

Usiskin pada tahun 1982. Tujuan dari diberikan Van Hiele Geometry Test (VHGT) ini

adalah supaya mendapatkan hasil dari tingkat atau level berpikir geometri peserta didik.

Teknik pengumpulan data pada tes ini adalah dengan cara tes tertulis dan bentuk tes

yang digunakan adalah pilihan ganda (multiple choice). Tes tersebut terdiri dari 15 butir

soal, masing-masing tingkat diwakili oleh 5 butir soal. Peserta didik yang menjawab

benar lebih dari sama dengan 3 dari 5 butir soal yang mewakili tiap tingkat, maka

peserta didik tersebut termasuk pada tingkat tersebut. Van Hiele Geometry Test VHGT

terlampir pada Lampiran 5.
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3.3.2 Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

Peneliti memberikan suatu tes kemampuan berpikir kreatif matemematis yang

dilakukan satu kali setelah Van Hiele Geometry Test (VHGT). Tujuan dari diberikan tes

kemampuan berpikir kreatif matematis ini adalah supaya mendapatkan data hasil dari

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik terhadap materi segiempat. Teknik

pengumpulan data pada tes ini adalah dengan cara tes tertulis dan bentuk tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian.

3.3.3 Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2012, p. 72) mengemukakan beberapa macam

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

Berdasarkan tiga macam wawancara tersebut, pada penelitian ini peneliti

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara tidak terstruktur. Peneliti telah

melakukan wawancara kepada subjek yang telah melaksanakan tes kemampuan

berpikir kreatif matematis pada tiap-tiap tingkat berpikir Van Hiele. Wawancara

dilakukan terhadap peserta didik supaya diperoleh data atau infromasi yang relevan

sebanyak dan sejelas mungkin mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis peserta

didik berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele.

3.3.4 Dokumentasi

Gottschalk (dalam Gunawan, 2013, p.175) menyatakan “dokumentasi dalam

pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas

jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis”.

Oleh karena itu, selain sumber data yang bersifat tulisan dan lisan yang terletak pada

teknik wawancara, kelebihan dari teknik dokumentasi yaitu dapat digunakan untuk

mendapatkan sumber data yang bersifat gambar seperti daftar nama, rekaman suara,

dan foto kegiatan penelitian. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan

berupa rekaman suara dan foto kegiatan penelitian di kelas VII SMP Islam Al-Azhar 30

Tasikmalaya.
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3.4 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2012, p. 59) mengatakan bahwa yang menjadi instrument penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Sehingga sebagai instrumen utama dalam penelitian ini,

peneliti sendiri harus siap melakukan penelitian di lapangan. Selain sebagai intrumen

utama, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor

hasil penelitiannya. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalalah Van

Hiele Geometry Test (VHGT), soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan

pedoman wawancara.

3.4.1 Van Hiele Geometry Test (VHGT)

Van Hiele Geometry Test (VHGT) yang digunakan pada penelitian ini diadopsi

dari penelitian Usiskin pada tahun 1982 yang berkaitan dengan geometri berupa tes

pilihan ganda. Dari 25 butir soal, yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 15 butir

soal dengan 5 option. Setiap level yang terwakili oleh 5 butir soal, nomor 1 sampai 5

mewakili level atau tingkat 0, nomor 6 sampai 10 mewakili level atau tingkat 1, nomor

11 sampai 15 mewakili level atau tingkat 2. Berdasarkan hasil VHGT, diperoleh

peserta didik yang termasuk kedalam kelompok tingkat 0 (recognition), tingkat 1

(analysis), dan tingkat 2 (order).

3.4.2 Lembar Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Lembar tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang berkaitan dengan

materi segiempat berupa tes uraian, sehingga peserta didik bisa menjawab dengan

berbagai cara penyelesaian dan lebih merinci jawaban yang diberikan, alasan lainnya

supaya jawaban yang diberikan peserta didik bukan jawaban asal atau menebak saja

tanpa tahu alasan dan dari mana cara penyelesaian tersebut digunakan. Ruang lingkup

tes kemampuan berpikir kreatif matematis ini yaitu materi segiempat.

Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang digunakan pada

penelitian ini telah divalidasi oleh dua orang dosen Pendidikan Matematika Universitas

Siliwangi sebagai validator kesatu dan validator kedua. Hasil Validasi Instrument Tes

dari Validator 1 dan Validator 2 disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 3.1 Hasil Validasi Instrument Tes dari Validator 1 dan Validator 2

Validator Saran

Validator 1 Gambar pada soal nomor 1 terlalu kecil sehingga ketika pertama kali

melihat akan membuat yang membaca bingung, selain itu sebaiknya

perbaiki soal nomor 1 dengan menanyakan terlebih dahulu jumlah

bangun segiempat dari bangun pada soal dengan memperhatikan titik-

titik sudut yang sudah ditentukan, gambarkan bangun segiempat yang

ditemukan, dan ambil 2 bangun dari jawaban nomor (a) kemudian

hitung keliling dan luasnya. Penilaian secara umum menunjukkan

sedikit kesalahan pada soal, instrumen perlu direvisi. Kemudian peneliti

merevisi intrumen tes yang divalidasi oleh validator kesatu sampai

penilaian secara umum menunjukan soal dapat digunakan dan tepat

Validator 2 Menghilangkan pertanyaan awal pada soal nomor 2, membatasi soal

pada soal nomor 2 dengan tanpa meninjau keliling dan luas bangun datar

segiempat, selain itu sesuaikan pertanyaan nomor 2 dengan indikator

kemampuan berpikir kreatif matematis Penilaian secara umum

menunjukkan sedikit kesalahan pada soal, instrumen perlu direvisi.

Kemudian peneliti merevisi intrumen tes yang divalidasi oleh validator

kedua sampai penilaian secara umum menunjukan soal dapat digunakan

dan tepat.

Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis sebelum divalidasi

terdapat pada Lampiran 7, sedangkan Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kreatif

Matematis setelah divalidasi terdapat pada Lampiran 8.

Penyususnan Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kreatif matematis disesuaikan

dengan kompetensi dasar dan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Tabel

berikut merupakan kisi-kisi soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis:

Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Kompetensi Dasar
Indikator

Kemampuan
Berpikir Kreatif

Aspek yang Diukur
Bentuk

tes No

3.11 Mengaitkan rumus
keliling dan luas

Keterincian
(elaboration) ,

Peserta didik dapat
menambah atau merinci

Uraian 1
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Kompetensi Dasar
Indikator

Kemampuan
Berpikir Kreatif

Aspek yang Diukur Bentuk
tes

No

untuk berbagai
jenis segiempat
(persegi, persegi
panjang, belah
ketupat, jajar
genjang,
trapesium, dan
layang-layang)
dan segitiga.

4.11Menyelesaikan
masalah
konstektual yang
berkaitan dengan
luas dan keliling
segiempat
(persegi, persegi
panjang, belah
ketupat, jajar
genjang,
trapesium, dan
layang-layang)
dan segitiga

menambah atau
memerinci detail-
detail dari suatu
objek, gagasan, atau
suatu situasi dengan
lebih runtut, logis,
jelas dan beralasan.

detail-detail suatu objek
dengan lebih runtut, jelas,
dan beralasan sehingga
dapat memudahkan
penyelesaian masalah
mengenai segiempat.

Keluwesan
(flexibility),
menghasilkan
gagasan, jawaban,
atau pertanyaan yang
bervariasi dengan
melihat suatu
masalah dari sudut
pandang yang
berbeda.

Peserta didik dapat
menghasilkan beberapa
penyelesaian yang
bervariasi dalam
menyelesaikan masalah
mengenai segiempat.

Keaslian
(originality), dapat
menghasilkan ide
atau gagasan yang
baru dan unik
dengan cara sendiri
sebagai tanggapan
dari suatu situasi.

Peserta didik dapat
menyelesaikan persoalan
dengan ide/gagasan baru
dengan mengemukakan
pendapat dirinya sendiri
sebagai sebagai
tanggapan dari suatu
masalah mengenai
segiempat.

Uraian 2
Kelancaran
(fluency),
memberikan banyak
ide atau gagasan,
banyak jawaban,
banyak penyelesaian
masalah, dan banyak
pertanyaan dengan
lancar.

Peserta didik dapat dapat
mengemukakan lebih dari
satu pertanyaan-
pertanyaan yang relevan
mengenai segiempat
dengan lancar.

3.4.3 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen tes dari

wawancara. Pedoman wawancara penelitian ini mengacu pada indikator dari

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu kelancaran, keluwesan, keaslian, dan

keterincian, selain itu juga mengacu pada tingkat berpikir geometri menurut Van Hiele.

Dengan wawancara, peneliti dapat lebih jauh menggali mengenai kemampuan berpikir

kreatif matematis peserta didik berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele. Yang dianalisis
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disini adalah mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada

materi segiempat berdasarkan tingkat berpikir geometri Van Hiele.

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012, p. 91) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah

selesai di lapangan. Analisis data dilapangan berdasarkan model Miles dan Huberman

terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

3.5.1 Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari pengelompokan tingkat Van

Hiele dengan menggunakan VHGT, hasil tes kemampuan berpikir kreatif pada materi

segiempat, serta hasil wawancara.

3.5.2 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data pada penelitian ini adalah merangkum atau meringkas dimana hal-

hal yang pokok dipilih untuk memfokuskan pada tingkat berpikir geometri peserta

didik yang berada pada tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, kemudian dianalisis hasil tes

kemampuan berpikir kreatif matematisnya pada materi segiempat. Adapun tahap

reduksi data dalam penelitian sebagai berikut:

a) Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik pada VHGT yang dijadikan sebagai

subjek penelitian.

b) Mengelompokan hasil pekerjaan peserta didik pada VHGT yang dijadikan sebagai

subjek penelitian dimana peserta didik yang menjawab benar lebih dari sama

dengan 3 dari 5 butir soal pada tingkat tertentu, yaitu tingkat 0, tingkat 1, dan

tingkat 2, maka peserta didik berada pada tingkat tersebut.

c) Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik pada tes kemampuan berpikir kreatif

matematis yang dijadikan sebagai subjek penelitian.

d) Mentransformasikan hasil pekerjaan peserta didik yang dijadikan sebagai subjek

penelitian ke dalam catatan sebagai bahan untuk wawancara.

e) Menyederhanakan hasil wawancara menjadi susunan bahasa yang jelas dan baik,

kemudian mentransformasikan hasil wawancara tersebut ke dalam catatan.
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3.5.3 Penyajian Data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya pada penelitian ini adalah

menyajikan data hasil tingkat berpikir geometri peserta didik yang berada pada tingkat

0, tingkat 1, tingkat 2, hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis, dan hasil

wawancara mendalam dalam bentuk deskripsi atau bentuk teks naratif.

a) Menyajikan hasil pekerjaan peserta didik pada VHGT yang dijadikan sebagai

subjek penelitian dalam bentuk tabel.

b) Menyajikan hasil pekerjaan peserta didik pada tes kemampuan berpikir kreatif

matematis yang dijadikan sebagai subjek penelitian untuk dijadikan bahan

wawancara.

c) Menyajikan hasil wawancara peserta didik yang menjadi subjek penelitian yang

telah direkam.

d) Menggabungkan hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi subjek penelitian

dengan hasil wawancara.

3.5.4 Verifikasi (Conclusion Drawing)

Setelah melakukan penyajian data, langkah terakhir pada penelitian ini adalah

verifikasi atau penarikan kesilmpulan dengan memperhatikan hasil Van Hiele

Geometry Test (VHGT), hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis, hasil

wawancaraa, dan dokumentasi terhadap peserta didik. Simpulan didapat dengan

membandingkan analisis hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi subjek penelitian

dengan hasil wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait kemampuan

berpikir kreatif matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal pada materi

segiempat berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele pada tingkat 0 (recognition), tingkat

1 (analysis), dan tingkat 2 (order).

3.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, pada bulan Desember 2017

sampai dengan Juli 2018. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Al-Azhar 30

Tasikmalaya Jl. Tamansari No.14, Mulyasari, Tamansari, Tasikmalaya, Jawa Barat,

46196. Fasilitas ruangan, kelas, lab untuk kegiatan sekolah terdiri dari ruang serbaguna,

laboratorium, ruang kesenian, perpustakaan, masjid, toilet, lapangan olahraga, lapangan
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upacara, dan ruang bimbingan konseling. Kurikulum yang digunakan adalah

Kurikulum 2013. Untuk lebih jelasnya, jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.2

dibawah ini:

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No. Kegiatan
Des
2017

Jan
201
8

Feb
2018

Mar
2018

Apr
2018

Mei
2018

Juni
2018

Juli
2018

1.
Mendapatkan SK
bimbingan proposal

2. Pengajuan judul

3.
Pembuatan proposal
penelitian

4. Seminar proposal

5.
Pengajuan surat
penelitian

6.
Menyusun
Instrumen tes

7.
Melaksanakan tes
dan wawancara

8.
Pengolahan data dan
analisis data

9. Penyusunan skripsi
10. Sidang Skripsi


