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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan informasi untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai jenis 

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian  berdasarkan kategori kesalahan menurut 

Watson dalam menyelesaikan soal cerita lingkaran yang diajarkan pada kelas VIII 

SMP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui 

faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

yang menggunakan sistem wawancara dengan subjek penelitian secara langsung.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII CSMP Raden Fatah Batu 

pada tanggal 31  April tahun ajaran 2017/2018. 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menjadikan  siswa kelas VIII C SMP Raden Fatah Batu yang 

berjumlah 18 siswa sebagai subjek penelitian untuk pelaksanaan tes tulis.  Pemilihan 

kelas VIII C dilakukan dengan kesepakatan bersama guru matematika SMP Raden 

Fatah Batu. Setelah melaksanakan tes tulis, peneliti memilih beberapa siswa secara 

acak untuk dilakukan tes wawancara langsung setelah tes. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan diperlukan untuk menyusun hal-hal yang dilakukan  saat 

penelitian, mulai dari membuat surat izin untuk sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian, konsultasi bersama guru dalam menentukan subjek penelitian, 

menanyakan informasi mengenai bahan ajar yang diberikan, dan menentukan 

waktu penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahapan ini meliputi : 

1) Membuat soal tes berbentuk soal cerita yang sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan. 

2) Uji validasi setiap butir soal tes oleh pakar materi. 

3) Melakukan tes tulis terhadap siswa dengan memberikan soal yang sudah 

valid untuk dikerjakan. 

4) Melakukan analisis data terhadap hasil tes yang dikerjakan siswa untuk 

mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing siswa. 

5) Memilih beberapa siswa secara acak berdasarkan jenis kesalahan yang 

dilakukan untuk dilakukan tes wawancara bersama peneliti. 

6) Melakukan wawancara secara langsung dengan siswa yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

7) Setelah melakukan wawancara, hasil dari wawancara tersebut kemudian 

dibandingkan dengan hasil dari tes tulis yang telah dilakukan untuk 
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8) membuat kesimpulan mengenai faktor penyebab siswa melakukan 

kesalahan. 

9) Membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh berdasarkan rumusan 

masalah pada penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita Lingkaran dan faktor penyebab 

siswa melakukan kesalahan tersebut. Data yang diperoleh oleh peneliti adalah berupa 

hasil tes tulis dan wawancara dari subjek penelitian langsung, sehingga peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Pemberian Tes 

Peneliti menggunakan instrumen tes tulis berbentuk soal cerita berjumlah 5 butir 

soal yang dikerjakan oleh masing-masing subjek penelitian. Tes tulis ini bertujuan 

untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan subjek penelitian melaluijawaban 

dari soal yang dikerjakan.Setelah itu, penelitimengelompokkan kesalahan tersebut 

berdasarkan kategori kesalahan menurut Watson. 

b. Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara langsung dengan subjek penelitian 

untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Teknik wawancara yang digunakan 

yaitu wawancara tidak terstruktur di mana selain menanyakan pertanyaan dasar, 

peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan namun memuat poin-poin penting 

dari masalah yang ingin digali dari subjek penelitian. Wawancara ini dilakukan 
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pada beberapa siswa yang dipilih melalui pengambilan sampel acak berdasarkan 

variasi kesalahan yang dilakukan siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

a. Soal Tes 

Soal tes yang digunakan peneliti adalah soal tes berbentuk soal cerita. Soal yang 

disusun peneliti berdasarkan bahan ajar yang telah dipelajari siswa kelas VIII 

SMP Raden Fatah Batu. Soal tes yang digunakan adalah soal tes yang sudah diuji 

validitasnya oleh ahli materi yaitu dosen dan guru matematika. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi soal 

NO Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Soal 
Nomor 

Soal 

1 Menghitung keliling dan 

luas lingkaran 

Luas lingkaran Menentukan luas lingkaran 1 

2 Menghitung keliling dan 

luas lingkaran 

Luas lingkaran Menentukan luas lingkaran 2 

3 Menghitung keliling dan 

luas lingkaran 

Keliling lingkaran Menentukan keliling 

lingkaran 

3 

4 Menghitung keliling dan 

luas lingkaran 

Keliling lingkaran 

 

Menentukan keliling 

lingkaran 

4 

5 Menggunakan hubungan 

sudut pusat, panjang busur, 

luas juring dalam 

pemecahan masalah 

Hubungan antara 

busur, juring, dan 

sudut pusat 

Menentukan luas juring 

 

5 
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b. Pedoman Wawancara  

Peneliti menggali informasi dengan bertatap langsung terhadap subjek penelitian 

yang telah dipilih sebelumnya. Adapun beberapa langkah yang dilakukan peneliti 

dalam wawancara sebagai berikut : 

1) Meminta siswa untuk membaca soal kembali. 

2) Meminta siswa untuk memberitahukan informasi yang terdapat dalam soal 

cerita yang diberikan. 

3) Meminta siswa untuk menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan soal 

tersebut. 

4) Meminta siswa untuk menjelaskan mengapa menggunakan cara tersebut. 

5) Meminta siswa untuk melihat kesalahan pada pekerjaannya tersebut. 

6) Melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain yang mendukung terpenuhinya 

informasi yang dibutuhkan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

a. Analisis Jawaban Tes  

Analisis jawaban dari tes yang diberikan dilakukan dengan cara mengoreksi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat mengerjakan soal tes. Kesalahan yang 

dibuat oleh masing-masing siswa, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesalahan 

menurut Watson. Kesalahan Watson dibagi menjadi delapan kriteria kesalahan 

(Sunardi, 1995), yaitu : 1) Data tidak tepat (innappropriate data), pada kasus ini 

siswa berusaha mengoperasikan pada level yang tepat pada suatu masalah, tapi 

memilih sebuah informasi yang tidak tepat seperti salah memasukkan data dalam 

variabel. Terdapat dua indikator kesalahan yaitu, salah memasukan data/informasi, 
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dan data tidak sesuai. 2) Prosedur tidak tepat (inappropriate procedure), pada kasus 

ini siswa berusaha mengoperasikan masalah pada level yangtepat, tetapi prosedur 

atau cara yang digunakan tidak tepat. Misalnya menggunakan prinsip atau rumus 

yang tidak tepat. Terdapat dua indikator kesalahan yaitu, salah menggunakan rumus 

dan cara yang digunakan tidak tepat. 3) Data hilang (ommited data), pada kasus ini, 

terdapat kehilangan suatu data atau lebih pada respon yang diberikan siswa. Dengan 

demikian penyelesaian menjadi tidak benar. Hal tersebut dikarenakan siswa belum 

memahami sepenuhnya perintah soal. Indikator kesalahannya yaitu, siswa tidak 

mendapatkan informasi yang ada pada soal, sehingga dalam proses pengerjaan siswa 

kehilangan beberapa data yang menyebabkan pekerjaan menjadi salah. 4) 

Kesimpulan hilang (omitted conclusion) pada kasus ini, siswa mengoperasikan pada 

level yang tepat namun gagaldalam menyimpulkan. Hal ini karena, kurangnya 

pemahaman siswa terhadap pertanyaan yang ada dalam soal dan tidak tuntasnya 

prosespenyelesaian soal. Indikator kesalahannya yaitu, tidak ada kesimpulan.  

Kategori kesalahan selanjutnya adalah 5) Konflik Level Respons (responsse 

level conflict) pada kasus ini, siswa menunjukkan operasi pada level tertentu, 

kemudian menurunkan operasi pada level yang lebih rendah untuk mendapatkan 

kesimpulan. Indikator kesalahannya yaitu, siswa membuat lebih dari satu cara, namun 

tidak mendapat hasil yang benar. 6) Manipulasi tidak langsung (undirected 

manipulation), dalam kasus ini siswa membuat alasan yang diperoleh 

denganmenggunakan alasan yang sederhana dan cara yang tidak logis atauacak. 

Terdapat dua indikator kesalahan yaitu, siswa tidak menyertakan prosedur namun 

mendapatkan hasil yang tepat atau data yang langsung ada tanpa menyertakan sumber 
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dari mana data tersebut didapat, dan cara yang digunakan tidak logis. 7) Masalah 

hierarki keterampilan (Skills hierarchy problem), pada kasus ini siswa kurang teliti 

dalam melakukan keterampilanmenghitung, salah operasi dan lain-lain. Penyebab 

kesalahan yang padaumumnya dilakukan oleh siswa yaitutidak teliti dan terburu-buru 

dalam mengerjakan soal sehingga berdampak pada kesalahan siswa yaitu 

erorkalkulasi atau salah menghitung sehingga menghasilkan hasil akhir yangsalah. 

Terdapat dua indikator kesalahan yaitu, siswa kurang teliti dalam menghitung 

maupun pembulatan perhitungan, dan siswa salah dalam penulisan satuan. 8) selain 

ketujuh kategori diatas (Above other), kesalahan yang tidak termasuk ketujuh 

kategori diatas dikelompokkan dalam kategori ini. Indikator kesalahan ini yaitu siswa 

tidak mengerjakan soal yang diberikan. 

b. Analisis Hasil Wawancara 

Siswa yang melakukan kesalahan diwawancara berdasarkan pedoman 

wawancara yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada 

siswa berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ditemukan dan sudah dicatat saat 

mengoreksi jawaban soal tes. Tujuan analisis hasil wawancara adalah untuk 

mengetahui penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat 

menyelesaikan soal tes. Analisis wawancara dilakukan dengan melihat kembali 

kesalahan-kesalahan yang sudah dicatat saat memeriksa jawaban soal tes dan hasil 

wawancara. Peneliti juga menggunakan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa 

untuk dijadikan pertanyaan dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kesalahan 

siswa saat mengerjakan soal. 


