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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal hal yan ditemukan dalam 

penelitian. Data-data yang ditemukan selama penelitian seperti kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita bentuk aljabar. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif. 

Menurut Moleong (2011), penelitian deskriptif yaitu penyajian data yang 

dilakukan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dan diproses berupa 

kata-kata, gambar dan dokumentasi lain yang lebih mudah dipahami dan 

disimpulkan.  

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab siswa 

melakukan kesalahan sedangkan pendekatan kuantitatif untuk menghitung 

persentase kesalahan yang dilakukan siswa. Pendekatan kuantitatif, yaitu suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data  berupa angka sebagai 

alat untuk menganalisis (Kasiram, 2008).  

3.2 Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di empat sekolah yaitu sekolah grade tinggi di SMP 

Negeri 03 Malang, sekolah grade sedang di SMP Negeri 18 Malang, sekolah 

grade rendah di SMP Negeri 25 Malang dan sekolah swasta di Mts. 

Muhammadiyah 01 Malang. Pemilihan grade sekolah diperoleh dari Dinas 

Pendidikan Kota Malang dari data hasil Ujian Nasional tahun 2016/2017, 
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sehingga dipilih sekolah tersebut. Penelitian dilakukan pada semester genap 

2017/2018 pada tanggal 20 s/d 26 Maret 2018.   

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Malang dengan jumlah siswa 34 di kelas VII-2, siswa SMP Negeri 18 Malang 

dengan jumlah siswa 29 di kelas VII-E, siswa SMP Negeri 25 Malang dengan 

jumlah siswa 26 dikelas VII-C dan siswa MTs. Muhammadiyah 1 Malang dengan 

jumlah siswa 22 dikelas VII-B. siswa yang dipilih untuk wawancara diambil 5 

siswa dari semua sekolah yang diambil dari variasi kesalahan yang dilakukan 

siswa.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian, terhadap tahapan-tahapan yang harus 

dilalui. Tahapan yang sistematis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Hal pertama yang dilakukan yaitu persiapan. Pada tahap ini peneliti harus 

melakukan beberapa tahapan, yaitu: 

1) Menentukan lokasi penelitian 

Sebelum menyusun rancangan penelitian, peneliti harus menentukan 

terlebih dahulu lokasi yang akan dijadikan penelitian. Hal ini dilakukan 

agar mengetahui subyek yang akan diteliti. 

2) Menyusun rancangan penelitian 

Setelah menentukan lokasi penelitian, peneliti merancang proposal sebagai 

acuan dan syarat dalam melaksanakan penelitian di sekolah. 

3) Mengurus surat perizinan penelitian 
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Pada tahap ini peneliti mengurus surat ijin dari pihak yang terkait untuk 

melakukan penelitian disekolah 

4) Persiapan penelitian 

Pada tahap ini, peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian tersebut.  

b. Tahap pelaksanaan penelitian 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah melaksanakan 

penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data dari soal tes yaitu membuat kisi-kisi untuk soal tes yang 

akan diberikan kepada siswa, menentukan jawaban dari soal yang sudah 

dibuat, memvalidasi soal, dan membagikan soal kepada siswa, serta 

mengelompokkan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa. 

Untuk mendapatkan data wawancara peneliti membuat pedoman wawancara 

yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, melaksanakan 

wawancara dengan siswa yang telah ditetapkan, dan menganalisis hasil dari 

wawancara sehingga diketahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. 

c. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tentang hasil penelitian, 

menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian dari data-data yang 

diperoleh. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

3.4.1 Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persentase kesalahan yang dilakukan siswa, jenis kesalahan yang dilakukan siswa, 

dan faktor penyebab siswa melakukan kesalahan. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk tes uraian, yaitu sejenis tes kemampuan belajar yang 

memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uaraian. 

3.4.2 Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan 

informasi yang tidak baku. Dalam pelaksanaannya, proses tanya-jawab 

wawancara tak terstruktur mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. 

Wawancara dilakukan degan perekaman pada camera digital sehingga hasil 

wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat teroganisir dengan baik untuk 

analisis selanjutnya. Materi wawancara berisi kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan pada lembar jawab siswa dalam mengerjakan tes. Wawancara 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan 

yang dilakukan siswa dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari 

subjek penelitian. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

a. Soal tes 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bentuk aljabar. 

Sedangkan bentuk tes yang digunakan adalah tes bentuk uraian. Peneliti 

mengadakan tes tertulis dengan jumlah soal sebanyak 5 butir soal yaitu tentang 

soal cerita bentuk aljabar yang dikerjakan selama 80 menit. Soal dan kunci 

jawaban terlampir. 

Sebelum soal tes diujikan, terlebih dahulu dilakukan validasi. Validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2013). Validasi soal tes terdiri dari 

validasi isi da validasi bahasa dan penulisan soal. validasi isi terdiri dari 3 aspek, 

yaitu 1) kesesuaian soal dengan indikator, 2) kejelasan petunjuk pengerjaan soal, 

3) kejelasan maksud soal. Sedangkan validasi bahasa dan penulisan soal terdiri 

dari 3 aspek, yaitu 1) kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah 

bahasa indonesia, 2) rumusan kalimat soal komunikatif, menggunakan bahasa 

yang sederhana bagi siswa, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang 

dikenal siswa, 3) kesesuaian soal dengan metode penyelesaian berdasarkan 

tahapan Newman. Validasi soal pada penelitian ini dilakukan oleh dosen 

pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang dan guru matematika 

SMP Negeri 3 Malang.  

b. Pedoman Wawancara  

Salah satu cara untuk memperoleh pengamatan langsung adalah wawancara 

kepada orang-orang yang kita jadikan subjek penelitian. Materi wawancara berisi 

kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mengerjakan tes. Wawancara 
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dilakukan setelah hasil pekerjaan siswa yang melakukan kesalahan dalam 

pengerjaan soal. siswa yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian adalah 5 

siswa dari semua sekolah yang diambil dari variasi kesalahan yang dilakukan 

siswa pada saat menjawab soal tes. Instrumen ini digunakan untuk melakukan 

pengecekan atas jawaban siswa. Wawancara dilaksanakan diluar jam pelajaran 

dengan maksud agar tidak menganggu proses belajar mengajara (PBM). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan bahan-bahan lainnya 

sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang pentin dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2014). 

Setelah memperoleh data penelitian, maka terlebih dahulu data tersebut 

dilakukan analisa deskripsi. Untuk menganalisa suatu masalah diperlukan analisa 

tertentu yaitu yang sesuai dengan masalah. Langkah-langkah untuk menganalisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perhitungan presentase 

dengan rumus sebagai berikut. 

Menghitung banyaknya kesalahan siswa pada tiap tahapan dengan rumus: 

a. Persentase kesalahan siswa dalam tiap tahapan Newman. 
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Keterangan: 

   = Besar persentase kesalahan siswa pada tahap Newman ke- .   (1= 

reading, 2= comprehension, 3= transformation, 4= process skill, 

dan 5= encoding). 

   = Total skor kesalahan pada tahap ke-   yang dilakukan siswa. 

   = Skor kesalahan maksimaltahap ke-   

100 = Bilangan tetap 

b. Rata-rata persentase kesalahan siswa pada pada tiap tahapan Newman

    
∑  

 

Keterangan: 

    = Besar Rata-rata persentase kesalahan siswa pada tahap Newman 

ke- .   (1=reading, 2= comprehension, 3=transformation, 4= 

process skill, dan 5= encoding). 

   = Jumlah persentase kesalahan siswa pada tahap ke-   

N  = Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Hasil perhitungan persentase ini kemudian dikualifikasikan menurut kriteria 

arikunto (2013) sebagai berikut: 

a.              : Sangat Tinggi 

b.             : Tinggi 

c.             : Sedang 

d.             : Rendah 

e.            : Sangat Rendah 




