
18 

18 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

sedangkan penelitian merupakan sarana untuk mencapai suatu kebenaran. Metode 

Penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis. 

Penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian kulitataif, kuantitatif, dan 

mix methods. Namun penelitian ini mengarah pada penelitian mix methods. 

Adapun bab ini menjelaskan tentang: jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, prosedur penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan penguasaan konsep siswa tentang identitas 

trigonometri. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor penyebab yang 

mengakibatkan siswa MAN Panggul tidak menguasai konsep yang telah ada. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan penelitian yang diarahkan mengumpulkan  data, mengambil makna, 

dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian mix methods. Penelitian ini 

mendekskripsikan tentang penguasaan konsep dan faktor penyebab kesulitan 

siswa tentang idantitas trigonometri. Peneliti memilih penelitian mix methods 

karena jenis ini mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif dalam satu 

kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih valid, reliabel, dan 

objektif.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu MAN Panggul dengan alamat jalan raya 

Panggul Trenggalek Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. 

Siswa yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 MAN 

Panggul. 

Peneliti mengambil lokasi di MAN Panggul dengan beberapa 

pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu sebagian besar siswa di sekolah 

tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Sehingga minat 

siswa dalam pembelajaran matematika pokok bahasan identitas trigonometri 

sedikit. Pertimbangan yang kedua yaitu mendapatkan ijin dari pihak sekolah yang 

bersangkutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 tahun pelajaran 

2017/2018. Waktu yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara 

maksimal cukup mendapatkan data penelitian.  

3.3 Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah penelitian. 

Langkah atau urutan yang dilakukan sebuah penelitian untuk memperoleh data 

kemudian dianalisis hingga dicapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian disebut sebagai prosedur penelitian. Penelitian kualitatif tersebut 

memiliki tiga tahap yaitu: pralapangan, kegiatan lapangan, dan analisis intensif. 

1. Tahap pralapangan  

Diawali dengan menyusun rencana usulan penelitian. Rencana usulan 

penelitian merupakan langkah paling awal dalam proses penyusunan penelitian. 

Langkah ini memberi gambaran secara menyeluruh tentang pokok masalah yang 

akan diteliti, teori dan konsep serta data yang dipakai untuk melakukan penelitian. 
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Selanjutnya yaitu menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan 

dengan tema yang sesuai dengan judul penelitian. Kemudian mengurus perijinan 

penelitian, setelah itu persiapan penelitian. 

2. Kegiatan lapangan  

Peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat 

penelitian. Sebelum memulai kegiatan pengamatan, peneliti mengumpulkan data 

tertulis. Data tertulis dapat diperoleh dari buku penunjang materi dan informasi 

yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Ketika kegiatan lapangan 

peneliti membagikan soal tes kepada siswa untuk dikerjakan sesuai dengan waktu 

yang telah diberikan yaitu dua jam pelajaran. Kemudian peneliti menilai hasil tes 

siswa berdasrkan pedoman pensekoran kemudian mengelompokkannya menjadi 

tiga kategori. Setiap kategotri peneliti mengambil dua subjek untuk diwawancara. 

3. Analisis Intensif 

Analisis data secara intensif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 

Hasil tes siswa yang sudah dikategorikan menjadi tiga yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah kemudian dianalisis berdasarkan indikator penguasaan konsep siswa. Hasil 

analisis tes tersebut disesuakan dengan hasil wawancara. Wawancara yang 

dilakukan juga untuk mengetahui apa saja penyebab siswa kesulitan dalam 

mengerjakan maupun penguasaan identitas trigonometri. 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini yaitu siswa kelas X MIA 2 MAN Panggul. Siswa MAN 

Panggul lebih tepatnya kelas X MIA 2 ini memiliki karakteristik tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel ini yaitu siswa kelas X yang baru 

menempuh materi identitas trigonometri.  
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Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pokok 

persoalan yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang didinginkan. 

Sehingga objek penelitian ini adalah penguasaan konsep siswa dan faktor-faktor 

penyebab kurangnya pemhaman konsep juga prosedur penyelesaian pokok 

bahasan identitas trigonometri. 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah data hasil tes tertulis dan wawancara. Data hasil 

tes tertulis ini diperoleh dari hasil tes yang diberikan kepada siswa. Tes tertulis 

diberikan kepada seluruh siswa kelas X MIA 2 MAN Panggul kemudian jawaban 

dari siswa diidentifikasi dan diklarifikasikan kedalam kategori penilaian. Peneliti 

mengambil kelas X MIA 2 untuk dijadikan subjek penelitian. Hal ini dikarenakan 

menyesuaikan jadwal mata pelajaran matematika di MAN Panggul agar tidak 

menganggu proses belajar mengajar. 

Wawancara dilakukan dengan tujuan mengklarifikasi siswa tentang 

penguasaan soal yang telah dikerjakan. Materi wawancara berisi faktor-faktor dan 

kendala-kendala yang dihadapi siswa pada saat mengerjakan soal yang diberikan. 

Tidak lupa dalam proses wawancara ini dilakukan dokumentasi sebagai bukti 

telah dilakukan penelitian. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu tes dan 

wawancara. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian. Tes uraian ini dibuat oleh 

peneliti dengan arahan dari guru matematika kelas X MIA 2 MAN Panggul. 
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Tujuan dari tes tersebut adalah untuk menganalisis hasil belajar siswa apakah 

siswa  menguasai konsep dan menguasai prosedur yang diberikan guru saat 

mengajar materi identitas trigonometri.  

Wawancara yang dilakukan penelitian ini adalah wawancara dengan 

menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Namun jenis wawancara ini 

mengharuskan pewawancara membuat kerangka garis besar pokok-pokok yang 

akan diwawancarakan. Penyusun  garis besar pokok-pokok wawancara adalah 

peneliti. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan 

keadaan responden pada saat wawancara dilaksanakan. 

Garis besar pokok-pokok wawancara dalam penelitian ini  yaitu:  

a) Meminta siswa untuk membaca kembali soal dimana siswa paling banyak 

melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan siswa terhadap soal yang diberikan.  

b) Bertanya kepada siswa bagaimana cara siswa menyelesaikan soal tersebut.  

c) Bertanya kepada siswa apakah setelah menyelesaikan soal tersebut siswa 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Hal ini dilaksanakan untuk 

mengetahui ketelitian siswa menyelesaikan soal yang telah diberikan.  

d) Bertanya kepada siswa faktor apa saja yang mengakibatkan tidak menguasai 

soal dan konsep yang ada. 

e) Bertanya kepada siswa kendala apa saja yang dialami siswa ketika 

mengerjakan soal tersebut. 

Wawancara dilaksanakan setelah hasil tes siswa diterima dan dianalisis. 

Siswa yang akan diwawancarai diambil secara random. Kriterian siswa yang akan 

diwawancarai adalah siswa yang tinggi, sedang, dan rendah dalam penguasaan 
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konsep dan prosedur. Hal ini digunakan untuk melakukan pengecekan jawaban 

siswa dan menganalisis penyebab siswa tidak menguasai konsep dan prosedur 

dalam menyelesaikan soal identitas trigonometri.  

Pelaksanaan wawancara di luar jam pelajaran dengan maksud tidak 

mengganggu proses belajar mengajar. Ketika wawancara peneliti menggunakan 

acuan hasil tes siswa yang telah dianalisis. Hasil analisis siswa tentang faktor-

faktor yang menyebabkan siswa tidak menguasai konsep dan prosedur, hanya 

berlaku untuk siswa yang diwawancarai. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitin kualitatif memperoleh data dari berbagai sumber. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Analisis jawaban soal pada tes yang dilakukan dengan menilai hasil pekerjaan 

mereka. Setelah itu dinilai dan dikelompokkan menjadi tiga tingkat yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Alasan pengelompokkan ini adalah mempermudah 

peneliti dalam menganalisis penguasaan siswa pada kelas yang heterogen. 

Penilaian siswa diukur menggunanakan pedoman pensekoran yang telah 

dibuat oleh peneliti. 

Tabel 3.1 :Tingkat Kemampuan Pemechan Masalah 

No 
Tingkat 

Kemampuan siswa 
                                   Ketentuan 

1 

 

2 

 

3 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

                

 

               
 

              

Menguasai konsep 

 

Menguasai sebagian konsep 

 

Tidak Menguasai konsep 

Sumber: Adaptasi (Agustyaningrum, 2010) 

Analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mencatat hasil tes yang 

dilakukan. Setelah itu dikelompokkan hasil tes yang diperoleh sesuai tingkatan 

yang ada. 



24 
 

24 
 

b) Mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang penting. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kemudian dilakukan pengelompokan 

sesui dengan tingkatan dan sejauh mana kesalahan prosedur yang 

dilakukan siswa. Hal ini dilakukan untuk menentukan siswa yang akan 

dijadikan subjek wawancara. 

2. Hasil tes siswa yang belum dinilai diberikan sewaktu wawancara sebagai 

bahan untuk wawancara. 

3. Hasil wawancara siswa disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik 

dalam bentuk catatan. 

c) Tahap penyajian data dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil pekerjaan 

siswa dan menyajikan hasil wawancara yang telah direkam pada alat 

perekam. Data disusun sesuai urutan hasil pekerjaan siswa dari tingkat 

kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok tinggi, sedang, dan 

rendah. Adanya tingkatan tersebut dapat dikelompokkan pula siswa 

menguasai konsep dan prosedur yang diajarkan guru.  

d) Verifikasi data merupakan hasil perbandingan antara pekerjaan siswa dan 

wawancara. Kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan 

sehingga dihasilkan data yang mampu menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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