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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan bagaimana 

tingkat kemandirian terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Berdasarkan tujuan tersebut maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Zuriah (2006) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat subjek penelitian.  

 Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan tingkat 

kemandirian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Pendekatan kualitatifadalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptifberupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

3.2 Imitasi dan Waktu Penelifian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan MAN 1 Malang. Alasan pemilihan lokasi 

dikarenakan di sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian sejenis. Penelitian ini 

dilaksanakan 6 Januari 2017 sampai dengan 10 Januari 2017.  

 

3.3 Subjek Penelitian Subjek 

 dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Malang pada semester 

genap tahun pelajaran 2016/2017 . Pemilihan subjek penelitian ini didasari oleh 

pertimbangan bahwa siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Malang dalam menyelesaikan soal 

matematika memiliki cam berbeda dalam pemecahan masalah matematika.  

 

Penentuan sumber dapat pada penelitian ini didasarkan pada hasil angket 

Kemandirian yang dikategorikan menjadi tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya 

diberikan tes ketrampilan pemecahan masalah materi Persamaan dan Penidaksamaan 

Linear untuk dicari kemampuam siswa dalam menyelesaikan  
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masalah berdasarkan kemandirianya. Untuk itu dalam penelitian ini, pemilihan subjek 

dilakukan kepada subjek yang benar-benar dapat mewakili hasil dari data yang 

diharapkan atau representatif. 

 

3.4 Teknik Pengumpualn Data 

 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Metode Angket 

 Menurut Budiyono (2003), metode angket adalah cara pengumpulan data melalui 

pengajuan pertama-pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian. responden. atau sumber 

data dan jawabamya diberikan pula secara tertulis. Angket dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur tingkat kemandirian siswa. 

 

2. Metode Tes 

 Menurut Budiyono (2003), metode tes adalah cara pengumpulan data yang 

menghadapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengumpulkan data 

pemecahan masalah matematika kelas XII IPS MAN 1 Malang. 

 

3. Metode wawancara 

 Menuru Sugiyono (2009), metode wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan yang sesuai dengan langkah-langkah dalam polya yaitu memahami 

masalah,merencanakan pemecahan, melakukan rencana pemecahan, dan memeriksa 

kembali. Wawancara yang digtmakan pada penelitian ini yaitu mencari data awal sebelum 

penelitian dan disamping itu, wawancara juga digunakan untuk mendalami tentang 

kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan tingkat kemandirian siswa kelas XII 

IPS 1 MAN 1 Malang. 
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3.5 Instrumen Penelitan 

 Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti. Peneliti mendesain proses 

pengumpulan data sehingga didapatkan data yang valid dan reliabel. Dalam proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan instnnnen bantu lain seperti pedoman 

wawancara, pedoman pengamatan, pedoman dokumentasi, dan angket. Pada penelitian 

ini, data yang dicari dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, sehingga instrumen 

utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan instrumen bantu, yaitu 

tes angket penggolongan kemandirian siswa, tes tertulis, dan wawancara. 

 

 Instrumen bantu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa angket, tes, dan 

wawancaxa. Penggunaan instrumen angket dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

kemandirian siswa apakah tergolong siswa yang mempunyai tingkat Kcmandirian rendah, 

sedang, atau tinggi dan penggunaan instrumen tes dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimanakah pemecahan masalah siswa menurut tingkat Kemandirian siswa. 

Sedangkan instrumen wawancara digunakan untuk memperkuat data yang telah 

diperoleh. 

 

a. Instrumen angket 

 Instrumen angket dalam penelitian ini adalah angket kemandirian siswa yang 

dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi yaitu dengan jumlah pertanyaan 30 soal dan 

setiap soal mempunyai skor maksimal 4. Pertanyaan yang digunakan dalam angket 

dikembangkan dari angket penelitian yang dilakukan oleh Siti Roikhanah yang berjudul 

“Pengaruh Tingkat kemandirian Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Triguna 

Utama Ciputat” pada tahun 2010 yang sudah divalidasi.  

 

Skala kemandirian siswa terdiri dari aspek inisiatif, rasa tanggung jawab, percaya 

diri (Goleman, 2009). Penyusunan alat ukur ini untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada 

tabel berikut ini : 

 

 

 



21 

 

Tabel 3.1 Skala kemandirian 

No Indikator No Item Jumlah 

  Faforable Unfaforable  

1 Mempunyai Inisiatif    

 1.1 Merencanakan sesuatu 

dengan sendirinya 

1,7,20,26 23 5 

 1.2 mengatasi masalah sendiri 10,29 4,8,14,27 6 

2 Bertanggunglawab    

 2.1 Mengambil resiko atas 

keputusan yang telah diambil 

2,9,18 12,28 5 

 2.2 Melaksanakan hak 

dankewajiban 

16,19,22 24 4 

3 Percaya Dir:i    

 3.1 Melaksankan hak dan 

kewajiban sendiri 

6,19,22 24 4 

 3.2 Mcrasa apa yang 

dikerjakan 

5,13,17 - 3 

 3.3 Merasa teguh pendilian 11,15 21,25 4 

 Total 19 11 30 

 

Poin masing-masing soal angket 

1. Point soal faforable 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 poin; TS (Tidak Setuju) = 2 

point, S (Setuju) = 3 point; ST (Sangat Setuju) = 4 poin 

2. Point soal faforable 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 4 poin; TS (Tidak Setuju) = 3 

point, S (Setuju) = 2 point; ST (Sangat Setuju) = 1 poin 

 

Cara perhitungan angket adalah sebagai berikut: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛
∗ 100% 
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Kategori Skor 

Tinggi 100-200 

Sedang 70-99 

Rendah 50-69 

Total  

 

 Data yang telah ‘diperoleh digunakan untuk, mcngelompokan siswa berdasarkan 

tingkat kemandirian yang dimiliki. Data ini dijadikan salah satu dasar untuk memilih 

subjek selanjutnya akan diberikan instrumcn berikutnya. 

 

b. Instrumen tes 

 Instrumen tes dalam penelitian ini nadalah tes tertulis yang memuat butir soal 

Pemecahan masalah. Tujuan penyusunan tes tertulis ini adalah untuk mengumpulkan data 

kcmampuan npemccahan masalah pada siswa dengan kemandirian, sedang, dan tinggi. 

Instrumen ini terdiri dari 3 butir soal uraian matcmatika yang -hams yd-iselesaikan siswa. 

Data yang dipcrolch digunakan untuk menjawab apa yang bisa diamati dari proses 

kemampuan pemecahan masahah yang muncul kctika subjek mcnyelcsaikan soal tes. 

 Untuk kemampuan pemecahan masalah, peneliti memberikan kategori tinggi, 

sedang dan rcndah -dalam -pemecahan masalah berdasarkan langkah Polya 

Tabel 3.2 Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa 

Soal Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 

Soal 1 3 3 4 3 13 

Soal 2 3 3 4 3 13 

Jumlah 6 6 8 6 26 

 

Keterangan 1 

Aspek 1 :Memahami masalah 

Aspek 2 : Mevencanakan (pemecahan 

Aspek 3 : Melakukan rencana pemecahan 

Aspek 4 : Memeriksa kembali pemecahan 
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 Berdasarkan pedoman bobot penskoran nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah tersebut, setiap langkah dalam memecahkan masalah mempunyai rubrik 

penskoran sebagai berikut : 

 

b1. Siswa mampu mengidentilikasi masalah suatu soal, yaitu memahami masalah secara 

benar, dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah  

 

Rubrik penskoran : 

Skor maksimal = 3 

Skor minimal = 1 

 

Skor 1 = tidak menuliskan yang diketahui dan ditanyakan 

Skor 2 = menuliskan salah satu masalah yaitu yang diketahui atau yang di tanyakan 

secara benar 

 

Skor 3 = menuliskan masalah yaitu apa yang diketahui dan ditanyakan secara benar 

 

b.2 Siswa mampu merencanakan penyelesaian masalah soal, yaitu dapat menyatakan dan 

menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah suatu 

soal 

 

Rubrik penskoran 

Skor maksimal = 3 

Skor minimal =1 

 

Skor l = tidak menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah 

 

Skor 2 = menuliskan model atau rumus tidak sesuai dengan masalah 

 

Skor 3 = menuliskan model atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 
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Masalah 

 

b3 Siswa mampu nyelesaikan masalah suatu soal sesuai dengan rencana, yaitu dapat 

melakukan operasi hitung yang benar.  

Rubrik penskoran 

Skor maksimal = 4 

Skor minimal = 1 

 

Skor 1 = tidak menyelesaikan masalah sama sekali 

Skor 2 = menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan rencana 

Skor 3 = menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana tetapi hasil akhir salah 

Skor 4 = menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah dengan benar 

b4 Siswa mengecek kembali perhitungan yang diperoleh, yaitu menjawab  pertanyaan 

berupa : apakah anda yakin jawaban anda sudah benar? Dari mana anda yakin 

jawaban anda sudah benar? Dan apa yang anada lakukan unuk mengecek jawaban 

anda? 

 

Rubrik penskoran : 

Skor maksimal = 3 

Skor minimal = 1 

 

Skor 1 = tidak mengecek kembali sama sekali perhitungan yang diperoleh 

Skor 2 = mengecek kembali perhitungan yang diperoleh tetapi tidak benar 

Skor 3 = mengecek kembali perhitungan yang diperoleh sesuai jawaban dengan 

benar 

 Selanjutnya akan dilakukan analisis presentase nilai melalui rumus sebagai 

berikut: 

 

𝑁𝑙𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑖𝑎𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑐𝑎ℎ𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡𝑧𝑖𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑐𝑎ℎ𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑥100% 
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 Kriteeria keberhasilan tindakan yang dillihat dari aktifitas siswa ditentukan 

dengan berpedoman pada presentase keberhasilan tindakan yang telah dihitung. 

Penentuan taraf tindakan dapat dilihat pada label 3.4 di bawah ini. Depdiknas (2002). 

Ta.bel 3..3 Kriteria Presentase Kemampuan Pemecahan Masalall 

Matematika 

Persentase Keberhasilan Tindakan Taraf Keberhasilan 

80% ˂ x ≤ 100% Baik Sekali 

65% ˂ x ˂  80% Baik 

55% ˂ x ˂  65% Cukup 

40% ˂ x ˂  55% Kurang 

30% ˂ x ˂  40% Gagal 

 

c. lnstrumen wawancara 

 Instrumen wawancara ini dibuat oleh peneliti sebagai alat bantu pengambilan data 

di lapangan. Tujuan wawancara ini dibuat untuk acuan peneliti dalam melakukan 

wawancara kepada subjek terkait jawaban tes pemecahan masalah yang  Data yang 

dipcraleh digunakan untuk manjawab apa yang bisa diamati di dalam kemampuan 

pemecahan masalah yang dialami ketika subjek menjawab secara lisan. 

 

3.6 Analisis Data 

 Teknis analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif naratif dengan 

menggunakan model Miles dan Hubemmn dalam Sugiono (2009). ia mengungkapkan 

bahwa  dalam analisis data akualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran  data ditandai dengan tidak 

diperolehnya lagi data atau informasi baru.  

 

  Aktifitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Adapun penjelasan dari aktifitas dalam analisis tersebut, yaitu: 

 

1. Reduksi Data  
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 Data yang dipcroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian ke lapangan maka jumlah data 

akan semakin banyak. Untuk itu segera dilakukan analisi dan melalui reduksi data. 

 

 Menurut Sugiono (2009), mereduksi data adalah merangkum , memilih hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. 

 

2. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah sclanjumya adalah menyajikan data. 

Penyajian data digunakan untuk lebih memudahkan dalam memahami apa yang tejadi, 

merencanakan kelja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

 

 Menurut Sugiono (2009), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat. bagan, hubimgan antar kategori. dan sejenisya. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

 

 Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan menjadi infomasi 

yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesya dapat dilakukan dengan 

cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

sebenarnya tejadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Penyajian data yang baik dan jelas alur pikimya 

merupakan hal yang sangat diharapkan oleh peneliti. Penyajian data dalam suatu pola 

tertentu akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan temuan yang 

dapat dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. 

 

 

 

 

3. Triangulasi data 
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 Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan 

peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa 

fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat 

tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut 

pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang 

diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

Menurut Denkin(2000) mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait 

dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini 

dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi 

empat hal, yaitu: 1. Triangulasi metode 2. Triangulasi antar peneliti (jika penelitian 

dilakukan dengan kelompok) 3. Triangulasi sumber data  

4. Triangulasi teori Berikut penjelasannya dari berbagai jenis triangulasi dalam 

penelitian kualitatifi 

l. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan 

cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran 

informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti 

menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan 

diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika 

data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 

kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudahjelas, misalnya berupa teks atau 

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, 

 

triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap 

dilakukan. 
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2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang 

dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah 

pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi periu 

diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki 

pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru 

merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. 

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan 

observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), 

dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi 

dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau 

data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 

melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

4. Terakhir adalah triangulasi teori ,hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual 

peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasiikan. Selain itu, triangulasi teori 

dapat meningkatkan kedaiaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali 

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika 

membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika 

perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda. 

 Disini peneliti menggunkan Triangulasi metode, peneliti menggunakan metode 

wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal 

dan gambaran yang utuh mengenai infermasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara bebas dan wawancara terstruktur 

 

 

 

4. Kesimpulan dan Verifikasi 
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Langkah selanjutya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kc 

lapangan mengumpulkan data. maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiono. 2009). 




