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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena dalam proses 

penelitian ini menggambarkan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data 

melalui gambar ataupun tulisan, dan disimpulkan menjadi sebuah teks narasi. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan Newman dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif karena melalui menuliskan laporan data-

data yang sudah diteliti mampu menjadikan sebuah penguat dari apa yang sudah 

diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal geometri bertipe TIMSS 

berdasarkan teori Newman.  

 Sejalan dengan pendapat Emzir (2010) data dari penelitian deskriptif berupa 

bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil dari penelitian diambil 

secara tertulis yang  berisikan penggalan dari data untuk menggambarkan dan 

menyediakan bukti penelitian. Data yang dimaksud yakni catatan lapangan, 

dokumentasi, memo, transkrip wawancara dan data penting lainnya.   

Pendekatan penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara kualitatif 

yaitu dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang siswa yang 

diteliti. Seperti mengetahui jenis kesalahan siswa dan lebih mengetahui persepsi 

setiap siswa dalam dalam menyelesaikan soal geometri bertipe TIMSS 

berdasarkan teori kesalahan Newman. Hasil laporan terakhir dalam pendekatan ini 

menggunakan narasi dari data data yang diperoleh. 
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Hal ini sependapat dengan Moleong (2010) pendekatan kualitatif  dengan 

maksud untuk memahami peristiwa apa yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti persepsi, motivasi, tindakan, kesulitan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi 

sebuah kesatuan dengan menggunakan pendeskripsian melalui kata-kata dan 

bahasa. Salaha satu ciri dari pendekatan kualitatif yakni termasuk penelitian 

deskriptif merupakan ciri dari pendekatan kualitatif.  

3.2 Tempat dan Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Nalumsari Jepara. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini pada bulan Mei 2018. Jumlah siswa 27 orang. Objek 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal geometri TIMSS berdasarkan teori 

kesalahan Newman.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan suatu rancangan yang disusun secara 

sistematis dan terperinci untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini. Adapun 

tahap-tahap prosedur penelitian terdiri dari : 

a. Tahap Pra-Lapangan 

Tahap pra-lapangan merupakan tahap yang dilaksanakan sebelum 

melakukan penelitian secara langsung atau persiapan untuk terjun ke lapangan. 

Dimulai dari diskusi dengan dosen pembimbing dari bulan desember hingga Mei 

2018. Kemudian, peneliti mengurus surat perizininan untuk penelitian ke sekolah 

terkait. Setelah mendapatkan izin dari pihak kepala sekolah peneliti melakukan 

wawancara kepada salah satu guru matematika yang bersangkutan untuk menggali 

informasi lebih dalam terkait kondisi lapangan yang akan digunakan oleh peneliti. 
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Peneliti menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kisi-kisi soal, instrumen 

penilaian, dan pedoman wawancara. 

b. Tahap Lapangan  

Pada tahap kali ini merupakan tahap  inti dari penelitian. Diawali dengan 

persiapan dari diri peneliti. Apabila sudah mendapatkan data atau informasi yang 

sudah didapatkan maka peneliti memberikan kisi-kisi soal sebelum pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan. Kemudian peneliti memberikan tes berupa soal uraian 

kemudian peneliti mengoreksi lembar jawab pada siswa dan setelah itu peneliti 

mengambil 7 siswa sebagai perwakilan kelas dengan jawaban dan kesalahan 

berbeda-beda untuk melakukan wawancara. Dengan demikian analisis kesalahan 

dalam menyelesaikan soal geometri TIMSS lebih akurat dengan adanya 

wawancara.  Pemberian tes soal berupa uraian diberikan untuk mengetahui jenis 

kesalahan yang digunakan oleh siswa dalam  menyelesaikan soal geometri bertipe 

TIMSS berdasarkan teori kesalahan Newman. 

c. Tahap penulisan laporan  

Pada tahap ini merupakan tahap penulisan laporan tahap terakhir penelitian. 

Tahap penulisan menggunakan format dan ketentuan secara umum, agar pembaca 

mudah memahami. Penulisan laporan yang terdiri dari kegiatan selama penelitian 

dan bertujuan untuk menganalisis jenis kesalahan pada siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri bertipe TIMSS berdasarkan teori kesalahan 

Newman. 

3.4 Subjek Penelitian  

Instrumen penelitian yang telah  divalidasi oleh validator ahli diberikan 

kepada subjek penelitian pada kelas VIII A yang berjumlah 27 siswa. Pemilihan 
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kelas peneliti tidak menentukan kriteria, namun berdasarkan rekomendasi dari 

pihak sekolah. 

3.5 Teknik pengambilan data  

a. Tes 

Tes dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian 

dalam bentuk pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan tes uraian. Tes 

uraiain dapat membantu dalam menganalisis jenis kesalahan setiap siswa, tes ini 

berjumlah 3 soal uraian.  

b. Wawancara  

Wawancara kepada guru mata pelajaran matematika menggunakan 

wawancara tidak terstruktur. Sedangkan wawancara kepada siswa menggunakan 

wawancara tersusun dengan menyediakan pertanyaan yang diadopsi dari 

Newman. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat melihat respon siswa 

secara langsung sehingga semakin memperkuat pengumpulan data dan tes. Proses 

wawancara dilakukan seperti percakapan sehari-hari agar siswa tidak merasa 

gugup sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh 

siswa. Metode ini dilakukan untuk mengetahui letak kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri bertipe TIMSS. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan data melalui 

pencatatan data dari dokumen atau hasil yang dilakukan oleh peneliti berupa foto, 

video, ataupun perekam yang lain untuk mendukung aktivitas. 
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3.6 Intrumen Penelitian  

a. Lembar Soal  

Tes yang digunakan adalah soal geometri bertipe TIMSS, yang dirancang 

untuk keperluan menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat 

mengerjakan soal yang masuk dalam domain konten TIMSS yakni soal geometri. 

Pada domain konten yakni geometri TIMSS yang memiliki topik pokok yang 

dibahas seperti pada tabel 2.1 Topik geometri TIMSS (Foy, p. Arora, A. Stanco, 

G, 2011). 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal 

No. Indikator Soal Nomor 

Soal 

Tipe Soal 

1. Menyelesaikan soal Bentuk-bentuk geometri 1 Uraian 

2. Menyelesaikan soal Letak dan Perpindahan 2 Uraian 

3. Menyelesaikan soal Pengukuran 3 Uraian 

 

b. Lembar Penskoran 

Dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan maka perlu adanya pedoman 

penskoran yang diadopsi dan dimodifikasi dari (Visitasari, dkk 2013) guna 

mengetahui indikator kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Jenis Kesalahan Newman 

No. Jenis Kesalahan 

Newman 

Indikator Kesalahan Skor  

1. Membaca  a. tidak menjawab soal. 

b. Membaca pertanyaan tetapi 

jawaban tidak tepat 

c. Membaca pertanyaan dengan 

tepat tetapi tidak lengkap.  

d. Membaca pertanyaan dengan 

tetap dan lengkap.  

3 

 

2 

 

1 

 

0 

2. Memahami   a. Tidak dapat menjelaskan 

maksud dari pertanyaan 

b. Menjelaskan maksud dari 

pertanyaan tetapi tidak tepat. 

c. Menjelaskan maksud dari 

pertanyaan dengan tepat tetapi 

tidak lengkap. 

d. Menjelaskan maksud dari 

pertanyaan dengan tepat dan 

lengkap  

3 

 

      

2 

 

 

1 

 

 

 

0 

3. Transformasi a. Tidak dapat menuliskan 

prosedur dan operasi 

matematika dengan tepat. 

b. Memilih prosedur dan operasi 

matematika tetapi tidak tepat. 

c. Memilih prosedur dan operasi 

matematika dengan tepat 

tetapi tidak lengkap. 

d. Memilih prosedur dan operasi 

matematika dengan tepat dan 

lengkap. 

3 

 

 

     

2 

 

 

     1 

 

 

 

0 

4. Keterampilan Proses  a. Tidak melakukan proses 

penyelesaian. 

b. Melakukan proses 

penyelesaian tetapi tidak tepat 

c. Melakukan proses 

penyelesaian dengan tepat 

tetapi tidak lengkap. 

d. Melakukan proses 

penyelesaian dengan tepat dan 

lengkap. 

3 

 

2 

 

1 

 

 

0 

5. Penulisan a. Tidak menuliskan jawaban 

dengan tepat. 

b. Menuliskan jawaban tetapi 

tidak tepat. 

c. Menuliskan jawaban tepat 

tetapi kurang lengkap. 

d. Menuliskan jawaban dengan 

tepat dan lengkap. 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sumber : (Prakitipong & Nakamura, 2006),(Visitasari et al., 2013) 
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e. Pedoman Wawancara 

Peneliti membuat pedoman wawancara yang diadopsi dari Newman 

(Prakitipong & Nakamura, 2006) yakni: 

1. Dapatkah siswa membaca pertanyaan ?  

2. Bagaimana siswa memahami maksud dari soal ? 

3. Dapatkah siswa memilih operasi matematika atau prosedur 

penyelesaian soal? 

4. Bisakah siswa melakukan perhitungan dan prosedur dengan tepat ? 

5. Dapatkah siswa menunjukkan hasil jawaban dengan tepat? 

3.7 Teknis Analisis Data 

Analisis data dimulai dengan memahami data yang diperoleh dari berbagai 

sumber penelitian yakni wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi dan 

sebagainya ( Moleong, 2010). Hal ini sejalan dengan tahap teknik analisis 

menggunakan Miles and Huberman (Sugiyono,2016) yang menyatakan bahwa 

kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan terus menerus sampai 

mendapatkan hasil yang tuntas, sehingga data yang diperoleh akurat. Kegiatan 

analisis data sebagai berikut : 

a. Reduksi data  

Data yang didapatkan pada saat penelitian jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu adanya proses reduksi data. Mereduksi data merupakan suatu hal 

yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara merangkum dan memilih 

data yang dapat digunakan untuk membantu peneliti melakukan pengumpulan 

data. Reduksi data yang dilakukan pada saat penelitian yakni mengoreksi hasil 
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jawaban siswa dan proses wawancara dilakukan oleh siswa yang mengalami 

kesalahan setelah itu dicatat. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat ataupun 

deskripsi yang bersifat naratif. Kemudian dalam menyajian data tes menggunakan 

pedoman penskoran yang diadopsi dari Arikunto (2010)  dari jenis kesalahan 

Newman adalah sebagai berikut : 

  
 

  
       

 Keterangan :  

 P = Persentase kesalahan  

 n = Skor yang diperoleh 

 N = Skor maksimal  

Nilai dari persentase jenis kesalahan Newman dapat diklasifikasikan 

berdasarkan nilai yang didapat. Peneliti mengadopsi dari Mahmudi (2010) jenis 

kesalahan menyelesaikan soal geometri bertipe TIMSS dapat dikategorikan 

sebagai berikut :  

Tabel 3.3 Kategori Jenis Kesalahan Newman 

Skor (%) Kategori 

        ,0 Rendah 

          Sedang  

           Tinggi 

   

Penyajian data yang selanjutnya dengan menggunakan wawancara yang 

akan di analisis setiap jawaban dari siswa yang bersangkutan. Wawancara 

dilakukan pada siswa yang melakukan kesalahan menurut teori kesalahan 

Newman. Peneliti melakukan wawancara dan direkam agar dapat mempermudah 
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peneliti untuk merubah dalambentuk dialog kemudian hasil dari wawancara di 

analisis dan dituliskan dalam bentuk naratif atau deskriptif. 

c. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan sebagai faktor 

pendukung keabsahan data. Dengan berbagai penelitian dan data yang ada 

perlulah untuk menarik kesimpulan agar mendapatkan inti dari penelitian. Bukti-

bukti dari sebuah penelitian ini haruslah valid dan konsisten agar dapat dikatakan 

sebagai kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dari penelitian ini yakni dengan 

membandingkan hasil tes dengan wawancara beserta dokumentasi yang ada dari 

jawaban siswa sehingga jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal geometri 

TIMSS berdasarkan teori Newman dapat diketahui. 

 

 

 

 

 

 


