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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan pada penelitian 

dengan harapan tujuannya tercapai. Pada bab ini akan dipaparkan penjelasan 

tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan waktu penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, prosedur penelitian, dan 

instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bab ini juga 

dijelaskan secara rinci tentang gambaran penelitian, tahapan penelitian sampai 

penulisan laporan penelitian. 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif karena mempunyai tujuan menganalisis pengetahuan 

konseptual dan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal Olimpiade Sains 

Nasional bidang matematika sedangkan hasil dari penelitian ini akan 

dideskripsikan pengetahuan konseptual dan proseduralnya dalam menyelesaikan 

soal OSN bidang matematika dalam bentuk soal uraian. 

Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif karena hasil yang diperoleh 

akan dianalisis sesuai dengan indikator pengetahuan konseptual dan prosedural 

matematika. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah soal tes tulis dan 

pedoman wawancara. Tes tulis digunakan untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan pengetahuan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal OSN 

dalam bentuk soal uraian  sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, 

sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui apakah hasil tes yang 

dituliskan siswa dengan apa yang di pikiran siswa selaras. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Luqman Al-Hakim Surabaya yang terletak 

di Jl. Kejawan Putih Tambak VI No.1. Pemilihan tempat berdasarkan pada masalah 

yang telah di uraikan pada latar belakang, yaitu masalah tentang pentingnya 

pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemahaman materi matematika, 

sehingga kemampuan tersebut dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018, pada tanggal 24 Mei 2018. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah 2 siswa SMP Luqman Al-Hakim 

Surabaya dengan kategori berkemampuan tinggi. Peneliti mengambil subjek 2 

siswa karena pada penelitian ini akan menganalisis siswa yang dapat 

menyelesaikan soal olimpiade OSN sehingga peneliti mengambil 2 siswa yang 

sering mengikuti olimpiade, siswa pertama adalah siswa dengan kode AR yang 

telah mengikuti pelatihan olimpiade dan lolos seleksi, dan siswa kedua adalah 

siswa dengan kode AH yang mengikuti pelatihan olimpiade namun tidak lolos 

seleksi, siswa tersebut akan dianalisis pengetahuan konseptual dan proseduralnya 

dalam menyelesaikan soal olimpiade sains nasional SMP. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir (analisis). Prosedur penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah: 1) melakukan 

observasi untuk mengkaji permasalahan yang ada di sekolah, 2) merumuskan 

suatu permasalahan untuk diangkat dalam penelitian, 3) menyiapkan instrumen 

penelitian (soal tes tulis dan wawancara), 4) melakukan validasi instrumen, 5) 

mengajukan permohonan izin penelitian ke sekolah yang dituju. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan adalah: 1) memberikan 

lembar tes tulis yang sudah dibuat kepada subjek penelitian, yaitu siswa SMP 

Luqman Al-Hakim Surabaya sebanyak 2 siswa, 2) melakukan penskoran hasil kerja 

siswa dalam tes tulis, 3) 2 siswa dianalisis pengetahuan konseptual dan proseduralnya 

dengan melakukan wawancara untuk menguatkan hasil penelitian tersebut. 

3. Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan data dari tahap pelaksanaan akan diperoleh data 

mentah yang kemudian dianalisis. Analisis digunakan untuk mendeskripsikan 

pengetahuan konseptual dan prosedural siswa. Detail tahapan analisis data dalam 

penelitian ini dijelaskan dalam subbab teknik analisis data. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes 

dan dan wawancara. Data yang diambil dari penelitian ini adalah hasil jawaban 

dari pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal OSN dan hasil wawancara kepada 

siswa. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menganalisis pengetahuan 

konseptual dan prosedural siswa dalam menyelesaikan soal OSN. 
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Penelitian ini menggunakan tes tulis yang berisi permasalahan matematika 

dengan tipe soal uraian dalam penyelesaiannya diperlukan pengetahuan konseptual 

dan prosedural. Soal uraian yang digunakan merupakan soal yang diadaptasi dari soal 

OSN tingkat kabupaten/kota. Tes tulis yang digunakan akan diberikan kepada subjek 

penelitian yaitu siswa SMP Luqman Al-Hakim Surabaya. Siswa diberi waktu untuk 

menjawab lima soal uraian pada lembar tes tulis yang nantinya hasil jawaban tersebut 

akan diambil sebagai data mentah dari penelitian ini. 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi 

tertutup, pewawancara menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman 

wawancara, namun jawaban sesuai dengan kondisi saat tes berlangsung. 

Wawancara dilakukan setelah melakukan tes tulis, dengan durasi wawancara 

setiap siswa kurang lebih 5 menit. Hasil wawancara dengan siswa akan digunakan 

untuk memperjelas hasil penelitian, karena hasil dari wawancara akan 

menselaraskan hasil tes yang dituliskan siswa dengan apa yang di pikirkan siswa. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh data untuk penelitian. Menyusun instrumen penelitian sangatlah 

penting dalam sebuah penelitian. Instrumen primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen sekunder yaitu 1) tes, 

berupa soal tes tulis bertipe soal uraian yang berjumlah 5 soal, 2) pedoman 

wawancara, berisi tentang pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara kepada 

siswa yang digunakan untuk memperjelas hasil data tes dan menyelaraskan antara 

data yang dituliskan siswa dengan apa yang dipikirkan siswa. 
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Penelitian ini menggunakan lembar soal tes tulis berbentuk soal uraian. 

Tes soal berupa uraian dipilih karena memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan, kemampuan pemecahan masalah, bernalar dan berkomunikasi diuji 

dalam tingkat ini dan juga dapat menggambarkan pengetahuan konseptual dan 

prosedural siswa.  

Soal yang diujikan dalam tes dikembangkan dari silabus soal Olimpiade Sains 

Nasional (OSN) bidang matematika tingkat kota/kabupaten dan disesuaikan dengan 

indikator pengetahuan konseptual dan prosedural. Sehingga hasil dari tes tersebut 

dapat di uraikan pengetahuan konseptual dan prosedural siswa dalam menjawab soal. 

Instrumen tes yang diberikan kepada siswa yaitu tes tulis berupa uraian, yang akan 

dijelaskan lebih detail pada rubrik kisi-kisi soal OSN pada tabel 2. 

Tabel 2. Kisi-kisi Adaptasi Soal OSN 

 

No 

 

Indikator Soal 
No 

Soal 

Bentuk 

Soal 

1. Menyelesaikan soal uraian yang berkaitan dengan 

bilangan. 

1 Uraian 

2. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 

materi kapita selekta. 

2 Uraian 

3. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 

materi aljabar. 

3 Uraian 

4. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 

materi statistika. 

4 Uraian  

5. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan 

materi geometri. 

5 Uraian  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menganalisis data berupa data tertulis dari subjek yang diamati. 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil dari tes siswa dalam 
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mengerjakan soal OSN bidang matematika. Sistematika kegiatan analisis data 

dalam penelitian dijelaskan dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Validasi Instrumen dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Validasi 

instrument dalam penelitian ini dilakukan oleh tim validator yaitu satu dosen 

matematika dan satu guru pembimbing olimpiade matematika yang ada 

disekolah. Adapun rumus perhitungan dan kriteria validitas instrument yaitu 

sebagai berikut  

Skor akhir = 
                       

             
   

Dimana rentangan skor antara 0,00 - 5,00 

Tabel 3. Kriteria Validasi 

Rentangan Kriteria Ekuivalen Keterangan 

4,25 < skor       Sangat  

Baik 

Sangat Valid Dapat dipakai tanpa revisi 

3,50 < skor       Baik Valid Dapat dipakai tanpa revisi 

2,75 < skor       Cukup Cukup Dapat dipakai dengan 

sedikit revisi 

2,00 < skor       Kurang Kurang Dapat dipakai dengan 

banyak revisi 

1,00 < skor       Gagal Sangat tidak 

valid 

Diganti / revisi total 

 Sumber : (Arikunto, 2006) 

2. Mengumpulkan data hasil penelitian, yaitu hasil jawaban tes tulis yang 

sudah dikerjakan siswa dan hasil wawancara. 

3. Data hasil tes tulis siswa kemudian dihitung skor dalam menyelesaikan soal 

OSN yang berpatokan pada indikator pengetahuan konseptual dan 

prosedural yang digunakan. Perhitungan dilakukan dengan memberikan 

skor setiap soal sesuai indikator dan pedoman penskoran pada Lampiran 3. 

Metode pemberian skor menggunakan metode Sorting method yaitu 

jawaban siswa dibaca secara keseluruhan baru kemudian diberikan skor. 
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   ... (i) 

Keterangan :  

    Skor setiap indikator 

  = Jumlah skor yang diperoleh siswa setiap indikator 

  = Skor maksimal yang diperoleh setiap indikator 

4. Setelah dilakukan penskoran pada setiap soal sesuai dengan indikator, 

kemudian dihitung skor total siswa. Skor total diperoleh dengan 

menjumlahkan skor yang diperoleh siswa pada setiap soal sesuai dengan 

indikator. Skor total yang telah diperoleh akan diubah menjadi persentase, 

analisis data hasil tes ditetapkan menggunakan kriteria presentase menurut 

Elviana, (2017). Hasil tes menyelesaikan soal OSN tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis hasil kerja siswa 

disesuaikan dengan indikator pengetahuan konseptual dan prosedural siswa 

adaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh  Khamidah (2017) pada 

Tabel 3. Hasil dari analisis hasil kerja siswa, berupa deskripsi pengetahuan 

konseptual dan prosedural siswa SMP Luqman Al-Hakim Surabaya. 

 Persentase (P) = 
                                  

             
      

Tabel 4. Kriteria Persentase 

No. Kriteria Keterangan 

1.            Sangat Baik 

2.           Baik 

3.           Cukup 

4.           Kurang 

5.          Sangat Kurang 

    Sumber : (Elviana, 2017) 
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Tabel 5. Indikator Pengetahuan Konseptual dan Prosedural 

Indikator Pengetahuan Konseptual dan Prosedural 

1. Siswa menggunakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

2. Siswa menerapkan langkah-langkah penyelesaian dengan 

bersesuaian dan benar dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

3. Siswa dapat menjelaskan, membenarkan suatu cara dan menarik 

kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

4. Siswa menggunakan simbol, ilustrasi gambar, grafik/tabel dan 

menerjemahkan dalam denotasi ide dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

5. Data hasil tes dan data wawancara dianalisis dengan analisis penelitian 

kualitatif model (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Ada tiga tahapan 

pada model analisis tersebut, yaitu: 

a. Mereduksi data, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang terkait 

dengan penelitian. Tahapan ini peneliti merubah data yang diperoleh 

berupa jawaban dari siswa terkait wawancara dalam bentuk bahasa tulisan. 

b. Penyajian data, dalam tahapan ini data-data yang diperoleh tersebut 

disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kalimat singkat dan jelas 

sesuai dengan hasil penelitian. 

c. Verifikasi data (penyimpulan), yaitu data yang sudah diinterpretasikan 

selanjutnya disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. Laporan penelitian 

ini berupa pembahasan dari wawancara serta dihubungkan juga dengan 

hasil tes siswa tentang soal bertipe uraian. Hasil pembandingan (pekerjaan 

siswa dan wawancara) dilakukan analisis, kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan sehingga dihasilkan data temuan yang mampu menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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6. Penyajian data hasil tes tulis berupa gambar hasil jawaban siswa 

sedangkan data hasil wawancara dalam bentuk tabel transkrip wawancara. 

Gambar hasil jawaban siswa merupakan jawaban yang ditulis siswa dalam 

menyelesaikan kelima soal yang diberikan. Transkrip wawancara berupa 

pertanyaan dari pewawancara dan jawaban subjek mengenai penyelesaian 

permasalahan matematika. 

7. Melakukan penarikan kesimpulan pengetahuan konseptual dan prosedural 

dalam menyelesaikan soal OSN matematika dalam bentuk soal uraian. 

Kesimpulan berupa penafsiran dan pemberian makna berupa uraian 

tentang deskripsi pengetahuan konseptual dan prosedural siswa SMP 

Luqman Al-Hakim Surabaya. Kesimpulan ditujukan untuk menjawab 

rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. 

 


