
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti berupaya 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu menganalisis kesulitan 

siswa dalam pembelajaran matematika di kelas X Animasi SMK Negeri 3 Batu 

pada pokok bahasan program linier, meliputi kesulitan siswa dan penyebabnya. 

Maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.  

  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di SMK Negeri 03 

Batu yang bertempat di Jalan terusan metro desa Santrean kecamatan Bumiaji 

kota Batu pada semester genap. 

 

3.3 Subyek dan Obyek 

 Pengambilan atau pemilihan subyek dalam penelitian ini yaitu random 

sampling. Subyek dapat diambil secara acak. Dari 16 kelas X maka yang terpilih 

adalah kelas X animasi yang terdiri dari 25 siswa. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Animasi yang terdiri 

dari 25 siswa di SMK Negeri 03 Batu. Sedangkan obyek penelitian ini adalah 

kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMK Negeri 03 Batu pada 

pokok program linier. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah angket atau kuesioner. 

1. Kuisioner atau Angket 

Kuesioner dalam peneltian ini digunakan untuk mengetahui apa yang 

menjadi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika dan mengetahui 

faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan siswa. Pertanyaan yang akan 
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diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat 

responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan dan 

menjawab dengan memilih dari sejumlah alternatif. Keuntungan bentuk tertutup 

ialah mudah diselesaikan, mudah dianalisis, dan mampu memberikan jangkauan 

jawaban (Sugiyono, 2009). 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen ini berisi pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan untuk 

menggali informasi mengenai kesulitan siswa dan penyebab kesulitan 

pembelajaran matematika pada siswa kelas X Animasi SMK Negeri 03 Batu. 

Angket kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika, yang mana angket ini 

sudah tersedia berbagai alternatif jawaban pada setiap pernyataan. 

Dalam pengisian angket dengan cara membubuhkan tanda cheklist (√) 

pada setiap pertanyaan angket tertutup. Pemilihan jawaban dalam angket ini 

menggunakan skala likert  yang terdiri dari lima jawaban yaitu: 
Tabel 3.1 Rincian Alternatif Jawaban Angket 

Keterangan Skor 
Sangat Setuju 5 
Setuju 4 
Kurang Setuju 3 
Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 
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Adapun faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab kesulitan 

pembelajaran matematika dapat dilihat dalam kisi-kisi angket faktor-faktor 

kesulitan pembelajaran matematika.  
Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Kesulitan Pembelajaran Matematika 

No. Variabel Aspek Indikator No. Item 
1. Penyebab 

kesulitan siswa 
dalam 
pembelajaran 
matematika 
pada materi 
pokok program 
linier 

Faktor Internal: 
a. Psikologi 

Intelegensi 1, 4, 7, 
18, 13, 23 

Motivasi belajar 2, 3, 5, 
16, 24, 29 

Kebiasaan belajar 6, 9, 17, 
25, 26 

Kecakapan belajar 8, 14, 15, 
21, 30 

  Faktor Eksternal : 
a. Lingkungan 
b. Masyarakat 
c. Keluarga 

 
Orang tua 
Guru 
Teman 
 

 
10, 11, 
12, 19, 
20, 22, 
27, 28 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

1. Melakukan Observasi awal untuk memperoleh informasi melalui 

wawancara guru kelas X mata pelajaran matematika yang dilaksanakan 

pada bulan Mei 2016 serta memperoleh informasi dari pihak sekolah 

mengenai perijinan penelitian. 

2. Merancang  instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data yaitu 

angket. 

3. Mengajukan kesepakatan dengan guru mata pelajaran matematika 

mengenai kelas dan waktu yang akan digunakan penelitian. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

 Setelah tahap persiapan sudah terpenuhi, lanjut ke tahap  pelaksanaan. 

Pada tahap pelaksanaan yang harus disiapkan yaitu mempersiapkan diri. Untuk 

melakukan penelitian guna mengumpulkan  data sesuai kebutuhan peneliti dengan 

menggunakan instrumen angket yang telah dibuat pada tahap persiapan. 

3.6.3 Tahap Analisis Data 

Terdapat banyak cara dalam  menganalisis data, cara yang dipakai dalam 

penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Tahap ini merupakan terakhir 
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dari proses penelitian yaitu menganalisis data-data yang sudah diperoleh dari hasil 

penyebaran angket, yang bertujuan mengetahui kesulitan siswa dalam 

pembelajaran matematika dan mengetahui penyebab kesulitan siswa dilanjutkan 

dengan penyusunan laporan akhir. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis kesulitan pembelajaran 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Statistika yang 

digunakan pada penelitian ini adalah statistika deskriptif dengan menggunakan 

SPSS. Penyajian data pada penelitian ini terdiri dari penyajian data dari pengisian 

angket yang dilakukan siswa kelas X Animasi untuk melihat kesulitan 

pembelajaran matematika dan penyebabnya. Dimana peneliti akan merangkum 

data-data yang sudah diperoleh, kemudian akan dianalisis dan ditulis kembali 

dalam bentuk kata-kata. 

 
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian 

Interval Kriteria 

 Sangat Baik 

 Baik 

 Cukup 

 Kurang 

 Sangat Kurang 
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