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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk memaparkan gambaran tentang  hubungan antarfenomena yang diselidiki 

secara sistematis, nyata dan akurat dengan fakta-fakta yang ada (Nazir, 2014). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian untuk memahami kejadian yang dialami 

oleh subjek penelitian dengan cara memaparkan dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa (Moleong, 2008). Pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan 

untuk menganalisis jenis kesalahan siswa dalam memecahkan masalah maematika 

open ended berdasarkan prosedur Newman sedangkan pendeskripsian pada 

penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang jenis kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di MAN Kota Batu yang berlokasi di Jl. Pattimura 

No. 25, Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur sedangkan waktu penelitian 

adalah 6-7 April semester genap tahun ajaran 2017/2018. Penentuan tempat 

penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. 

1) MAN Kota Batu merupakan sekolah dengan peminatan IPA dan IPS sehingga

sesuai dengan judul penelitian,

2) Belum pernah diadakan penelitian yangs sejenis di MAN Kota Batu.
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3.3 Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Urutan dari tahapan-tahapan 

tersebut adalah sebagi berikut. 

1) Tahap Persiapan 

Tahapan-tahapan persiapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Peneliti menentukan tempat penelitian  

b) Peneliti melakukan observasi tempat penelitian 

c) Peneliti membuat surat izin untuk sekolah yang akan dijadikan sebagai 

tempat penelitian 

d) Peneliti menyusun instrumen penelitian untuk kegiatan penelitian yaitu 

instrumen tes dan pedoman wawancara 

e) Peneliti melakukan validasi butir soal 

f) Peneliti berkoordinasi dengan guru matematika untuk menentukan 

kelas penelitian dan jadwal penelitian. 

2) Tahap Pelaksanaan  

Tahap ini merupakan tahap yang utama dalam penelitian karena semua 

proses yang direncanakan sebelumnya akan dilaksanakan pada tahap ini. Peneliti 

disini bertindak sebagai pengamat dan penguji. Pengamat dan penguji subjek 

penelitian saat mengerjakan instrumen penelitian yang telah dipersiapkan. 

Langkah pertama, peneliti membagikan soal tes pemecahan masalah matematika 

open ended  yang berupa soal uraian pada satu kelas peminatan IPA dan satu kelas 

peminatan IPS yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan subjek penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi hasil tes 
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siswa dan berkoordinasi dengan guru matematika. Tahapan selanjutnya adalah 

mewawancarai subjek penelitian terhadap jawaban yang telah ditulisnya dalam 

lembar jawaban. 

3) Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengolah data hasil dari 

penelitian, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan 

penelitian. 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X di MAN Kota Batu pada 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Pada penelitian ini, subjek penelitian 

dipilih berdasarkan cara yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempermudah 

penelitian. Cara yang ditetapkan peneliti untuk memilih subjek penelitian adalah 

sebagai berikut: (1) berkoordinasi dengan guru matematika untuk memilih kelas 

penelitian peminatan IPA dan IPS; (2) melakukan tes pemecahan masalah 

matematika open ended pada kedua kelas penelitian yang telah dipilih 

sebelumnya; (3) mengoreksi hasil tes siswa; dan (4) memilih subjek penelitian 

berdasarkan pertimbangan guru matematika mampu berkomunikasi dengan baik 

untuk sehingga memudahkan proses wawancara. Subjek pada penelitian ini adalah 

enam siswa dari peminatan IPA dan enam siswa dari peminatan IPS. 

Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pemecahan masalah 

matematika open ended ditinjau dari peminatan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Tes 

Tes merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 

oleh peneliti pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tes tertulis dengan 

jenis tes uraian dengan maksud peneliti dapat mengetahui langkah-langkah siswa 

dalam memecahkan permasalahan matematika open ended sehingga memudahkan 

peneliti untuk menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

memecahkan permasalahan matematika open ended. Berdasarkan hasil tes uraian 

dapat dilihat jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa berdasarkan prosedur 

Newman.  

2) Wawancara  

Subana, Rahadi, & Sudrajat (2000) mengatakan bahwa wawancara 

merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

langsung dari narasumbernya dengan cara mencatat semua informasi yang 

dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan wawancara bebas. Wawancara bebas ini 

dilakukan dengan maksud peneliti dapat memperoleh informasi secara maksimal 

dan lebih mendalam tentang kesalahan siswa dalam memecahkan permasalahan 

matematika open ended. Wawancara ini akan dilakukan setelah tes tulis dan 

subjek penelitian dipilih. Peneliti akan mewawancarai enam siswa pada setiap 

peminatan. 

3) Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa arsip. Dokumentasi 

pada penelitian ini dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang nama-nama 

siswa sebagai subjek penelitian. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk 
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mengarsipkan jawaban siswa sebagai bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh 

siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Peneliti merencanakan proses pengumpulan data sehingga didapatkan data 

yang valid dan reliable. Peneliti mengumpulkan data secara langsung sehingga 

intrumen utamanya adalah peneliti sendiri dan dibantu oleh instrumen bantu yaitu 

berupa tes tertulis dan wawancara. Penggunaan tes tertulis dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana kesalahan pemecahan masalah matematika open ended 

siswa ditinjau dari peminatan. Instrumen wawancara digunakan untuk 

memperkuat data yang diperoleh. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-

masing instrumen. 

1) Instrumen tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang memuat dua 

butir soal pada pokok pembahasan Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel. 

Tujuan penyusunan tes ini adalah untuk mengumpulkan data kemampuan 

pemecahan masalah matematika open ended yang harus diselesaikan oleh siswa. 

Data yang diperoleh akan digunakan untuk memilih subjek penelitian. subjek 

penelitian ini akan diwawancarai untuk menjawab apa yang bisa diamati dari 

pemecahan masalah matematika open ended yang akan muncul setelah subjek 

penelitian menyelesaikan tes yang diberikan. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Materi SPLTV 

No.  Kompetensi Dasar Materi Indikator Nomor 

Soal 

Bentuk 

Soal 

1. 3.3 Menyusun sistem 

persamaan linier tiga 

variabel dari masalah 

kontekstual 

Sistem 

Persamaan 

Linier Tiga 

Variabel 

3.3.1 Siswa dapat 

merancang model 

matematika dari 

aritmatika sosial berupa 

jual beli buah yang 

merupakan SPLTV. 

1 Uraian  

2. 4.3 Menyelesaikan 

masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan 

linier tiga variabel 

Sistem 

Persamaan 

Linier Tiga 

Variabel 

3.3.1 Siswa dapat 

merancang model 

matematika dari 

aritmatika sosial berupa 

jual beli buah yang 

merupakan SPLTV. 

2 Uraian  

 

2) Instrumen wawancara 

Instrumen wawancara dibuat dengan tujuan membantu mengambil data di 

lapangan. Wawancara digunakan sebagai acuan peneliti untuk mengetahui apa 

yang diamati terkait jawaban tes pemecahan masalah matematika open ended 

yang telah dihasilkan oleh subjek penelitian. Peneliti akan menggunakan hasil tes 

tertulis untuk dipertanyakan dan dijawab secara lisan pada saat wawancara kepada 

subjek penelitian sehingga peneliti mengetahui dimana letak kesalahan subjek 

penelitian dan penyebab subek penelitian melakukan kesalahan. Jenis wawancara 

yang akan dilakukan adalah wawancara bebas dimana peneliti bebas menanyakan 

apa saja kepada subjek penelitian namun masih berhubungan dengan data-data 

yang dibutuhkan. Pertanyaan yang akan digunakan pada saat wawancara 

disesuaikan dengan indikator pemecahan masalah matematika open ended yang 

telah dibuat sebelumnya. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dimana data yang dianalisis akan dideskripsikan dan digambarkan 

dengan kata-kata. Tahap analisis data dimulai dengan mengoreksi hasil tes siswa 

yang kemudian dipilih enam siswa dari peminatan IPA dan enam siswa dari 

peminatan IPS. 

Hasil tes siswa dianggap sebagai data mentah sehingga perlu dilakukan 

wawancara antara keduabelas subjek yang telah terpilih sebelumnya oleh peneliti. 

Hasil wawancara akan dituangkan dalam bentuk tulisan berupa catatan dan 

gambar sehingga peneliti dapat dengan mudah mengetahui kesalahan yang telah 

dilakukan oleh subjek penelitian. Setelah semua data terkumpul peneliti 

menyajikan data dan menarik sebuah kesimpulan. 


