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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

yang dilakukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Oleh karena 

itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sedangkan untuk 

jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena analisis data terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa memerlukan analisis data secara statistik.  

Menurut Putri R, dkk (2016) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

didapat dari pengalaman yang bersifat objektif dan dapat diuji secara lahiriah. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang melibatkan angka-angka yang 

dijumlahkan sebagai data dan dianalisis (Suharsaputra, 2012).  Jadi penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang 

mana datanya berupa angka yang kemudian dianalisis secara statistik. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 12 Malang kelas VIII tahun ajaran 

2017/2018.  SMPN 12 Malang beralamat di Jalan Slamet Supriadi No. 49, 

Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018. Subjek yang akan diteliti adalah siswa 

kelas VIII D di SMPN 12 Malang. 

Guru matematika yang mengajar di kelas VIII D dan VIII E menyebutkan 

bahwa kemampuan siswa kelas VIII E lebih unggul dibandingkan dengan siswa di 

kelas VIII D terutama dalam mengerjakan soal cerita. Oleh karena itu subjek yang 
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dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D dikarenakan lebih 

mendukung selama proses penelitian berlangsung. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 18 April 2018. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara urut 

dari awal hingga akhir selama proses penelitian. Pertama-tama hal yang harus 

dilakukan adalah membuat proposal penelitian, kemudian membuat instrumen 

penelitian. Terdapat dua macam instrumen penelitian, yaitu tes dan wawancara. 

Tes yang diberikan berupa soal uraian yang terdiri dari tiga soal. Materi yang akan 

digunakan sebagai tes yaitu materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) dan wawancara yang akan diajukan kepada siswa diadopsi dari 

wawancara yang dikemukakan oleh Newman. Sebelum tes dan wawancara 

diujikan kepada siswa, terlebih dahulu kedua instrumen tersebut divalidasi. 

Validator yang dipilih adalah satu dosen pendidikan matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang dan satu guru mata pelajaran matematika di SMPN 12 

Malang.  

Apabila soal tes dan pedoman wawancara selesai divalidasi dan sudah di 

anggap layak, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan penelitian di sekolah yang 

telah ditetapkan. Tahap pertama penelitian yaitu pemberian soal tes uraian kepada 

siswa, kemudian peneliti mengkoreksi jawaban siswa dan melihat letak kesalahan 

siswa kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa siswa yang 

dipilih sebagai sampel untuk memverifikasi jawaban siswa. 

Soal tes yang diberikan diadopsi dari buku paket Matematika kelas VIII 

SMP. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara berpedoman pada 
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wawancara yang dibuat oleh Newman sendiri. Setiap pertanyaan pada wawancara 

bertujuan untuk menggali informasi pada tahapan mana saja siswa melakukan 

kesalahan yang ditinjau dari Teori Newman dan untuk mencari tahu faktor apa 

yang membuat siswa melakukan kesalahan.  

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, mulai dari lembar tes 

hingga hasil wawancara langkah selanjutnya yaitu membuat analisis data. Data 

yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu persentase kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa pada tiap tahapan, bentuk kesalahan yang dilakukan siswa, serta faktor 

penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan analisis data pada 

penelitian ini meliputi: 1) reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data; 

2) penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk persentase kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal; 3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi data yang digunakan sebagai kesimpulan akhir. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari suatu penelitian 

(Hamidi, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan tes dan wawancara.  

a. Tes 

Tes merupakan kegiatan awal yang diberikan kepada siswa dalam penelitian 

ini. Tes yang digunakan pada penilitian ini adalah tes berbentuk uraian. Terdapat 

tiga soal tes dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat 

kesulitan yang rendah, sedang, hingga tinggi. Materi yang dijadikan soal tes 

adalah materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Soal-soal yang 
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diberikan mengacu dengan kehidupan sehari-hari, diharapkan dengan pemberian 

soal tes yang seperti itu kemampuan berfikir logika siswa juga dapat dilatih. Soal 

tes diadopsi dari buku matematika kelas VIII SMP. 

Pertama-tama peneliti memberikan soal tes kepada siswa, setelah itu peneliti 

mengecek jawaban kuis masing-masing siswa dan kemudian memberikan skor 

kepada masing-masing siswa terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan siswa 

pada saat mengerjakan tes, skor yang diberikan berpedoman pada rubrik 

penilaian yang telah dibuat.  

Kamudian setelah perhitungan persentase kesalahan telah selesai dilakukan, 

langkah selanjutnya yaitu tingkat kesalahan siswa digolongkan berdasarkan 

tinggi rendahnya kesalahan yang dilakukan. Kriteria tingkat kesalahan siswa 

berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Arikunto pada tahun 2006. 

Menurut Arikunto (2006) tes merupakan suatu serentetan yang terdiri dari 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur 

suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu atau 

kelompok. Tes yang dilakukan pada penilitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita menurut tahapan 

Newman. 

b. Wawancara  

Selain menggunakan tes, pengumpulan data pada penilitian ini juga 

menggunakan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan tatap muka dengan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dan narasumber (Putri R, dkk, 2016).Wawancara dilakukan pada hari 

kedua penelitian setelah semua jawaban tes sudah dikoreksi. Wawancara 
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dilakukan kepada 5 subjek penelitian. Subjek penelitian dipilih berdasarkan 

tingkat kesalahan yang dilakukan siswa, mulai dari tingkat sangat rendah sampai 

tingkat yang sangat tinggi.  

Siswa yang telah dipilih menjadi subjek wawancara, selanjutnya 

diwawancarai dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan-

pertanyaan dari wawancara berpedoman pada wawancara yang dirancang oleh 

Newman. Pertanyaan pada wawancara mencakup pada lima kategori kesalahan 

mulai dari Reading Error sampai dengan Encoding Error. Namun pertanyaan 

yang dilontarkan pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 

Fungsi dari kegiatan wawancara ini adalah untuk mencari faktor penyebab 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan juga untuk mengklarifikasi jawaban 

siswa. Beberapa siswa mungkin saja pada saat mengerjakan soal mengalami 

masalah atau jawaban yang dituliskan siswa tidak tepat, padahal pada waktu 

wawancara siswa dapat memahami dan menjawab soal dengan baik. Dari contoh 

kasus di atas, maka wawancara perlu dilaksanakan dalam pengklarifikasian 

jawaban siswa. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam 

suatu penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua Instrumen yang digunakan, yaitu 

soal tes dan pedoman wawancara.  

a. Instrumen Tes 

Soal tes yang diberikan kepada siswa berbentuk soal uraian, dengan jumlah 

soal sebanyak tiga butir soal. Soal tes yang dijadikan instrumen penelitian tidak 
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memerlukan validasi, karena soal diadopsi dari buku matematika kelas VIII 

SMP. 

Terdapat petunjuk pengerjaan soal pada bagian atas lembar soal tes. Jadi 

saat siswa mengerjakan soal siswa diminta untuk mengikuti perintah yang 

terdapat pada petunjuk soal. Masing-masing perintah memiliki skor tersendiri. 

Isi dari petunjuk dalam menjawab soal antara lain: 1) tuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal; 2) tuliskan metode atau rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal; 3) tuliskan prosedur atau langkah-langkah 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal secara urut; 4) tuliskan kesimpulan 

dari jawaban yang didapatkan dengan tepat. 

Berikut adalah soal-soal yang dijadikan sebagai instrumen penelitian: 

1. Tiga kaos dan empat topi dijual dengan harga Rp. 960.000,00. Sedangkan 

dua kaos dan lima topi dijual dengan harga Rp. 990.000,00. Jadi berapakah 

harga sebuah kaos? 

2. Rina membeli empat papan penjepit dan delapan pensil seharga Rp. 

80.000,00. Sedangkan Nawa membeli tiga papan penjepit dan sepuluh 

pensil seharga Rp. 70.000,00. Berapakah masing-masing harga sebuah 

papan penjepit dan sebuah pensil? 

3. Jumlah umur Gino dan umur Handoko adalah 60 tahun dan selisih umur 

mereka adalah 4 tahun, dimana umur Gino lebih tua. Berapakah umur Gino 

dan umur Handoko? 

b. Instrumen Wawancara 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat wawancara berpedoman 

pada wawancara yang dikemukakan oleh Newman, namun lebih dikembangkan 
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lagi. Instrumen wawancara divalidasi oleh salah satu dosen Pendidikan 

Matematika dan guru mata pelajaran Matematika di SMPN 12 Malang. Hasil 

dari validasi instrumen wawancara adalah dapat digunakan dengan sedikit revisi, 

dan revisi dari instrumen sudah mendapat arahan dari validator. 

Tabel 3.1 Data Validator dan Skor Validasi Instrumen 

Nama Validator Jabatan Skor Validasi 

Siti Khoiruli U, M.Pd Dosen Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah 

Malang 

77,78 

Drs. H. S. Alfianto, M.Pd Guru Mata Pelajaran 

Matematika SMPN 12 Malang 

94,44 

 Rata-Rata 86,11 

Terdapat 16 pertanyaan pada instrumen wawancara, namun demikian 

pertanyaan yang diberikan kepada narasumber tetap disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 

instrumen wawancara yang telah dikelompokkan pada setiap tahapan: 

Reading: 

1. Silahkan baca pertanyaannya! 

2. Jelaskan kepada saya makna apa yang terkandung dalam pertanyaan 

tersebut? 

3. Apakah ada kata yang belum kamu pahami dari soal tersebut? Jika ada 

tunjukkan! 

4. Jelaskan poin penting inti dari soal tersebut! 

Comprehension: 

1. Tunjukkan kepada saya apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal tersebut! 

2. Apakah anda yakin dengan jawaban anda? Jika tidak mengapa? 

Transformation: 

1. Tunjukkan variabel yang anda gunakan! 

2. Jelaskan kepada saya cara apakah yang akan anda gunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut! 

3. Mengapa anda memilih metode tersebut? 

4. Apakah ada metode lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? Berikan alasan anda! 
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Process Skill: 

1. Jelaskan kepada saya secara bertahap, bagaimana langkah atau prosedur dari 

metode yang anda pilih! 

2. Apakah anda yakin prosedur yang anda kerjakan sudah sesuai dengan 

metode yang anda pilih? 

3. (secara acak) dari langkah 1 ke 2 bagaimana caranya? 

Encoding: 

1. Tuliskan jawaban yang anda peroleh dari pertanyaan tersebut! 

2. Apakah anda sudah yakin dengan jawaban akhir yang anda peroleh? Jika 

tidak jelaskan! 

3. (jika ada) kenapa bagian ini dicoret? Apakah anda mengecek ulang? 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan pengolahan data yang 

sebelumnya telah dikumpulkan dari alat pengumpulan data menjadi suatu 

informasi. Menurut Hamidi (2007) analisis data dalam penelitian kuantitatif 

merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengolah suatu data 

yang diperoleh dari alat pengumpul data yang akan diuji menggunakan 

perhitungan atau uji statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif terhadap bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

mengerjakan soal cerita. Data yang akan dianalisis diperoleh dari hasil tes yang 

telah dikerjakan oleh siswa. Soal yang dikerjakan oleh siswa berbentuk soal essay 

atau soal uraian sebanyak 3 butir soal. Setelah siswa selesai mengerjakan soal 

yang diberikan, kemudian jawaban siswa akan dikoreksi oleh peneliti untuk 

melihat bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan selanjutnya 

dilakukan penskoran oleh memperoleh suatu data yang nantinya akan dianalisis. 

Untuk mengukur kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita diberikan 

tes berbentuk essay atau soal uraian yang terdiri dari 3 butir soal, dimana kriteria 
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soal dimulai dari yang mudah, sedang, hingga sulit. Rentang skor yang digunakan 

pada setiap butir soal adalah 0 – 10, sehingga skor kesalahan yang diperoleh 

setiap soal minimal adalah 0 dan maksimal adalah 10. Untuk pemberian skor 

peneliti membuat kriteria yang digunakan sebagai pedoman penskoran. 

Berikut adalah tabel indikator analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita merurut Newman. 

Tabel 3.2 Indikator tahapan Analisis Kesalahan Newman 

Variabel Indikator Deskripsi 

Tahapan 

Newman 

Reading Siswa mampu menentukan makna kata/ 

frase dari soal cerita 

Skor 0 : memahami semua makna kata 

dengan benar 

Skor 2 : memahami sebagian makna 

kata dengan benar 

Skor 5 : memahami makna kata yang 

tidak sesuai dengan kunci penyelesaian 

Skor 10 : tidak memahami makna kata 

 Comprehension Siswa mampu menentukan setiap 

komponen yang terdapat pada soal, apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

Skor 0 : menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan secara benar 

Skor 2 : menuliskan sebagian yang 

diketahui dan ditanyakan secara benar 

Skor 5 : menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan yang maknanya tidak sesuai  

Skor 10 : tidak menuliskan menuliskan 

yang diketahui dan ditanyakan  

 Transformation Siswa mampu menentukan metode atau 

cara yang harus digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

Skor 0 : Menuliskan semua prosedur 

secara benar 

Skor 2 : Menuliskan semua prosedur 

tetapi terdapat sedikit kesalahan 

Skor 5 : Menuliskan sebagian prosedur 

yang kurang benar 

Skor 10 : Tidak menuliskan prosedur 

 Process Skill Siswa mampu menuliskan prosedur atau 

langkah-langkah perhitungan secara 

tepat 

Skor 0 : Menuliskan semua prosedur 
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perhitungan secara benar 

Skor 2 : Menuliskan semua prosedur 

perhitungan tetapi terdapat sedikit 

kesalahan 

Skor 5 : Menuliskan prosedur 

perhitungan yang tidak tepat 

Skor 10 : Tidak menuliskan prosedur 

perhitungan 

 Encoding Siswa menuliskan jawaban secara tepat 

Skor 0 : Menuliskan jawaban secara 

tepat 

Skor 2 : Menuliskan jawaban yang 

kurang tepat 

Skor 5 : Menuliskan jawaban yang tidak 

tepat 

Skor 10 : Tidak menuliskan jawaban 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menghitung persentase tes dengan rumus sebagai berikut: 

a. Persentase kesalahan pada tiap tahapan  

   
  

  
      

Keterangan: 

   = Besar persentase kesalahan pada tahap ke –   
   (1 = reading, 2 = comprehension, 3 = transformation, 4= process skill, 

dan 5 = encoding) 

   = Total skor kesalahan pada tahap ke –   yang dilakukan siswa 

   = Skor kesalahan maksimal pada tahap ke –    
 

b. Rata-rata presentase kesalahan pada tiap tahapan 

    
∑  

 
      

Keterangan: 

    = Rata-rata persentase kesalahan pada tahap ke-   
    (1 = reading, 2 = comprehension, 3 = transformation, 4= process skill, 

dan 5 = encoding) 

   = Jumlah persentase kesalahan pada tahap ke-   
 = Banyak siswa 
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Menurut Arikunto (2006) hasil perhitungan persentase dikualifikasikan 

menurut kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Persentase Kesalahan Siswa 

Persentase Kriteria 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 




