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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ditujukan untuk memperoleh 

pemahaman lebih luas dan mendalam tentang masalah-masalah alami yang ada di 

lapangan yaitu masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS (Higsher Order Thinking 

Skills). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan 

tersebut ditujukan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan interpretasi hasil 

analisis letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika bertipe 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) berdasarkan Newman’s Error Analysis 

(NEA). 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, 

mulai dari memilih topik, melakukan pendekatan dengan topik tersebut, 

mengumpulkan data, hingga analisis dan menginterpretasikannya. Sehingga, 

peneliti  mutlak dibutuhkan.  Proses penelitian tersebut tidak terlepas dari bantuan 

pihak sekolah terutama kepala sekolah dan guru kelas V  SD Negeri Tulusrejo 3 

Kota Malang tahun pelajaran 2018/2019. Kehadiran peneliti diketahui statusnya 

oleh pihak sekolah karena sebelumya peneliti sudah mengajukan surat ijin 

observasi awal  penelitian.  Peneliti   tidak   melakukan    intervensi    apapun   dalam
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proses penelitian. Data diperoleh secara alamiah (natural setting) tidak merupakan 

hasil manipulasi atau rekayasa. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Tulusrejo 3 Kota Malang yang 

berlokasi di Jalan Bantaran V No. 17, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2018/2019. Pemilihan 

tempat penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut.  

1. Sekolah tersebut sudah mulai mengimplementasikan HOTS (Higher Order 

Thinking Skills) pada pembelajaran termasuk penilaian.  

2.  Belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis sebelumnya di SDN Tulusrejo 

3 Kota Malang. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini siswa kelas V SD 

Negeri Tulusrejo 3 Kota Malang tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 17 

siswa yang terdiri dari 5 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis jenis 

uraian yang memuat 5 soal cerita matematika bertipe HOTS pada pokok 

bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Tes 
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dikerjakan secara mandiri. Penggunaan tes tertulis jenis uraian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui proses berpikir, ketelitian dan prosedur dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS. Selain itu, tes tertulis 

jenis uraian menuntut siswa untuk memberikan jawaban dalam bentuk uraian 

dan disusun menggunakan kalimat sendiri.  

Jawaban siswa akan diperiksa menggunakan pedoman penskoran 

sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis jenis dan besar kesalahan 

yang dilakukan siswa. Butir soal divalidasi terlebih dahulu kepada 

ahli/validator sebelum butir soal diujikan kepada siswa. Lembar validasi akan 

disajikan pada lampiran. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya butir soal sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data/informasi yang 

dibutuhkan di lapangan lebih akurat dan mendalam. Wawancara dilakukan 

kepada siswa kelas V SDN Tulusrejo 3 Kota Malang tahun pelajaran 

2018/2019 yang berjumlah 17 siswa. Wawancara dilaksanakan setelah siswa 

melakukan tes.  

Peneliti akan menggunakan hasil tes untuk ditanyakan kepada siswa 

dan dijawab secara lisan oleh siswa. Sehingga, akan diperoleh seluruh 

informasi mengenai kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

berdasarkan tahapan-tahapan  Newman. Jenis wawancara yang akan digunakan 

adalah wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan diajukan secara bebas tanpa 

disiapkan alternatif jawaban. Peneliti hanya menggunakan garis-garis besar 

permasalahan dan masih berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

melalui pencatatan data dari hasil aktivitas peneliti berupa foto dan rekaman. 

Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mengarsipkan lembar jawaban 

siswa sebagai dasar penetapan skor angka dan bukti kesalahan yang dilakukan 

siswa.  

F. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Tes 

Lembar tes disajikan dalam bentuk tes uraian yang memuat 5 butir 

soal cerita matematika bertipe HOTS  (Higher Order Thinking Skills). Soal tes 

diadopsi dari buku paket dan buku sekolah elektronik matematika kelas V 

SD/MI. Agar memudahkan penyusunan lembar tes diperlukan kisi-kisi soal 

yang disesuaikan dengan indikator materi dan soal bertipe HOTS. Tabel kisi-

kisi soal yang disesuaikan dengan indikator materi dan soal bertipe HOTS 

disajikan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Bertipe HOTS 

KD 
Level 

Kognitif 
Indikator Jenis 

No. 

Soal 

3.1 Menjelaskan dan 

melakukan 

penjumlahan dan 

pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

3.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

penjumlahan dan 

pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

C4 Menganalisis informasi 

baru dan untuk 

mengenali pola atau 

hubungannya melalui 

pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

Uraian 1 

C4 Menganalisis informasi 

baru dan untuk 

mengenali 

hubungannya melalui 

penjumlahan dan 

pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

Uraian 2 



32 
 

32 
 

KD 
Level 

Kognitif 
Indikator Jenis 

No. 

Soal 

C5 Menerima atau 

menolak pernyataan 

berdasarkan jawaban 

yang telah ditetapkan 

yaitu sisa bagian 

melalui penjumlahan 

dan pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

Uraian 3 

C5 Menyusun hipotesis, 

mengkritik dan 

melakukan pengujian 

melalui penjumlahan 

dan pengurangan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda 

Uraian 4 

C6 Merancang gambar dan 

arsiran untuk  

mengilustrasikan 

bagian yang tersisa 

melalui pengurangan 

dua pecahan dengan 

penyebut berbeda 

Uraian 5 

          (Sumber: Permendikbud, 2016) 

2. Pedoman Penskoran 

Penyusunan lembar tes dilengkapi dengan pedoman penskoran untuk 

mengetahui skor yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan lembar tes yang 

telah disiapkan peneliti. Pedoman penskoran menggunakan skala 0-3. 

Pedoman penskoran menggunakan standar mutlak (criterion referenced test) 

berdasarkan pada indikator Newman’s Error Analysis (NEA). Tabel pedoman 

penskoran berdasarkan pada indikator Newman’s Error Analysis (NEA) akan 

disajikan pada lampiran. 

3. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan peneliti sebagai acuan untuk 

menanyakan secara lisan kepada siswa mengenai kesalahan dan penyebab 

siswa melakukan kesalahan tersebut dalam menyelesaikan soal cerita bertipe 

HOTS yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan yang akan 
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digunakan peniliti untuk wawancara disesuaikan dengan indikator pedoman 

wawancara yang diadopsi dari Newman (dalam Karnasih, 2015). Berikut 

adalah indikator pedoman wawancara diadopsi dari Newman. 

Tabel 3.2 Indikator Pedoman Wawancara 

Kesalahan Indikator Deskripsi 
No. 

Pertanyaan 

Reading 

(Membaca) 

 

Siswa tidak mampu 

membaca atau 

mengenali simbol dalam 

soal 

Siswa tidak mengetahui kata 

kunci, arti/makna kata atau 

simbol dalam soal 

1, 2, 3 

Siswa tidak mampu 

memaknai arti kata, 

istilah atau simbol 

dalam soal 

Comprehension 

(Pemahaman) 

Siswa tidak memahami 

informasi yang 

diketahui dalam soal 

dengan lengkap 

Siswa dapat membaca 

masalah dengan baik, tetapi 

tidak dapat memahami 

informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal 

4, 5 

Transformation 

(Transformasi) 

Siswa tidak mampu 

membuat model 

matematis  dari 

informasi yang 

didapatkan 

Siswa tidak dapat 

mentransformasikan kalimat 

ke dalam bentuk matematis, 

tidak dapat membuat 

rancangan penyelesaian soal 

(rumus dan operasi hitung 

yang akan digunakan) 

6, 7 

Siwa tidak mengetahui 

rumus yang digunakan 

untuk menyelesaikan 

soal 

Siswa tidak mengetahui 

operasi hitung yang 

akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

Process Skill 

(Keterampilan 

proses) 

Siswa tidak mengetahui 

langkah penyelesaian 

sesuai dengan model 

matematis yang akan 

digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

Siswa dapat memilih operasi 

yang sesuai tetapi tidak 

dapat menyelesaikan operasi 

hitung dengan akurat 

8, 9 

Encoding 

(Menuliskan 

jawaban akhir) 

Siswa tidak mampu 

menunjukkan jawaban 

akhir dari penyelesaian  

Siswa dapat 

mengoperasikan bilangan 

dengan benar tapi tidak 

menuliskan jawaban akhir 

atau menuliskan jawaban 

akhir tapi tidak benar  

10, 11 

Siswa tidak mampu 

menuliskan  jawaban 

akhir sesuai dengan 

kesimpulan 

  (Sumber: Karnasih, 2015)  
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4. Pedoman Dokumentasi 

Adapun kisi-kisi pedoman dokumentasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Pedoman Dokumentasi  

No. Nama Dokumen Jumlah 

1.  Nama siswa kelas V 17 Siswa 

2.  Lembar Soal 17 Lembar 

3.  Lembar jawaban  17 Lembar 

4.  Foto jawaban siswa setiap tahapan Newman 20 Gambar 

   (Sumber: Olahan Peneliti, 2018)  

Data nama siswa kelas V dapat diperoleh dari guru kelas V. Lembar 

soal dan lembar jawaban disediakan oleh peneliti sesuai dengan jumlah subjek 

penelitian. Gambar jawaban siswa diambil dari jawaban siswa yang melakukan 

kesalahan pada setiap tahapan Newman sebagai bukti kesalahan yang telah 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS. 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini disusun agar penelitian dapat dilaksanakan dengan 

jelas, terarah dan sistematis. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Pralapangan 

Tahap ini dimulai dengan memilih topik yang akan diteliti, merancang 

judul penelitian, memilih tempat penelitian, meminta persetujuan dari dosen, 

mengurus surat perizinan untuk melakukan observasi awal di tempat penelitian 

untuk menemui kepala sekolah dan guru kelas V dengan menjelaskan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Observasi awal dilakukan 

untuk mencari informasi mengenai latar penelitian sehingga peneliti dapat 
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menyiapkan instrumen dan perlengkapan lain yang diperlukan dan validasi soal. 

Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui penelusuran pada 

literatur buku dan referensi penelitian pendukung. Pada tahap ini, peneliti 

menyusun rancangan metode dan instrumen penelitian.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Peneliti langsung melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Kegiatan 

tersebut dalam rangka mengumpulkan data sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti mengumpulkan data melalui 

kegiatan tes, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan tahap pekerjaan lapangan 

akan diuraikan sebagai berikut.    

a. Tes 

Peneliti menyiapkan instrumen tes berupa soal uraian yang memuat  

5 soal cerita matematika bertipe HOTS pokok bahasan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Soal diberikan kepada 

seluruh siswa kelas V SDN Tulusrejo 3 Kota Malang. Siswa diminta untuk 

menyelesaikan soal secara individu sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

b. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan setelah melakukan tes. Wawancara 

dilakukan kepada siswa kelas V SD Negeri Tulusrejo 3 Kota Malang Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Informasi digali lebih mendalam mengenai kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan soal sehingga menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikannya. Jenis wawancara yang digunakan 
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adalah wawancara tidak terstruktur. Pertanyaan yang digunakan peneliti 

sesuai dengan pedoman wawancara yang diadopsi dari Newman.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Data yang 

diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa yaitu 

pelaksanaan tes dan wawancara kepada siswa kelas V SD Negeri Tulusrejo 

3 Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019. Data tersebut disimpan 

kemudian disajikan dalam bentuk foto, rekaman, tulisan dan lain-lain. 

3. Tahap Analisis Data 

Peneliti pada tahap ini melakukan pengolahan data sampai pada 

interpretasi data yang diperoleh sejak peneliti memasuki lapangan seperti 

catatan/komentar peneliti di lapangan, foto, dokumen dan lain-lain. Data 

tersebut disederhanakan dan ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan ini merupakan tahap yang terakhir. Laporan 

penelitian disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah 

mengumpulkan data. Laporan penelitian disusun sesuai dengan 

ketentuan/format penulisan yang telah ditetapkan. Selama proses penulisan 

laporan penelitian, peneliti melakukan bimbingan dan konsultasi kepada dosen 

pembimbing untuk mendapat hasil akhir yang lebih baik. 

 

H. Analisis Data 
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Data Collection 

Data 

Display 

Data 

Reduction 

Conclusion: 

Drawing/Verifying 

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada analisis data yang 

dinyatakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2015).  Berikut disajikan 

gambar analisis data menurut Miles & Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interractive Model) 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data menggunakan teknik tes, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan pada siswa kelas V SDN Tulusrejo 3 

Kota Malang tahun pelajaran 2018/2019 untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan fokus penelitian.  

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memeriksa 

hasil tes siswa. Hasil tes tersebut merupakan data mentah, kemudian 

ditransformasikan dalam catatan untuk dijadikan bahan wawancara, kemudian 

mengolah hasil tes dan wawancara tersebut sehingga data siap digunakan.  
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3. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa uraian atau teks yang bersifat 

naratif. Selain teks naratif, data juga disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 

Data kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika bertipe HOTS berdasarkan pedoman penskoran yang ditetapkan 

dapat disajikan menggunakan rumus diadopsi dari Arikunto (2010) yaitu 

sebagai berikut.  

a. Persentase kesalahan yang dilakukan siswa pada tiap tahapan 

ρ =  
𝑛

𝑁
 × 100% 

Keterangan: 

ρ = Persentase kesalahan 

n = Skor yang diperoleh 

N= Skor maksimal kesalahan 

Tabel 3.4 Kategori Jenis Kesalahan 

Skor (%) Kategori 

Skor < 55,0 Rendah 

55,1-75,0 Sedang 

Skor>75,1 Tinggi 

       (Sumber: Arikunto, 2010) 

 

b. Rata-rata persentase kesalahan yang dilakukan siswa pada tiap tahapan 

ρri = 
∑ρi

𝑁
 

Keterangan: 

ρri = Besar rata-rata persentase kesalahan siswa pada tahapan ke-i 

i = 1 (reading), 2 (comprehension), 3 (transformation), 4 (process skill) 

dan 5 (encoding) 
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ρi = Jumlah persentase kesalahan siswa pada tahap ke-i 

N = Banyak siswa 

Tabel 3.5 Kualifikasi Rata-rata Persentase Kesalahan 

Skor (%) Kualifikasi 

80 ≤ ρri 100 Sangat tinggi 

65 ≤ ρri 80 Tinggi 

55 ≤ ρri 65 Sedang 

45 ≤ ρri 55 Rendah 

0 ≤ ρri 45 Sangat Rendah 

          (Sumber: Arikunto, 2010) 

  

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang mampu menjawab 

fokus penelitian berdasarkan analisis data.  Kesimpulan dalam penelitian ini 

didapatkan melalui kegiatan membandingkan hasil tes, wawancara dan 

dokumentasi dari jawaban siswa. Sehingga, kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan  soal cerita matematika berdasarkan Newman dapat diketahui 

dengan jelas. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data untuk 

membuktikan bahwa data atau informasi yang didapatkan mengandung kebenaran. 

Berikut adalah uraian teknik pemeriksaan data yang dilakukan peneliti. 

 

 

 

1. Ketekunan Pengamat 
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Peneliti harus tekun dalam melakukan pengamatan, terutama pada 

pemeriksaan hasil tes siswa dan analisis kesalahan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika bertipe HOTS. 

 

2. Triangulasi 

Triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dari berbagai 

teknik. Triangulasi teknik yaitu uji kepercayaan data dengan cara melakukan 

cek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes, wawancara dan 

dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi kesalahan siswa menggunakan tes dan 

menanyakan kesulitan dan penyebabnya melalui wawancara dan dibuktikan 

dengan dokumentasi. Peneliti membandingkan hasil tes dan wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan.  

J. Hasil Lembar Validasi 

Sebelum diujikan kepada siswa kelas V SD, soal cerita matematika bertipe 

HOTS divalidasi terlebih dahulu oleh ahli materi dan ahli bahasa. Validator 

memberikan skor setiap indikator pada lima soal yang disajikan. Aturan pemberian 

skor pada tiap butir pertanyaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Aturan Pemberian Skor Validasi 

Jawaban Skor 

Sangat Layak 4 

Layak 3 

Cukup Layak 2 

Tidak Layak 1 

(Sumber: Pratiwi, 2018) 
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Adapun perolehan skor validasi ahli materi dan ahli bahasa diubah dalam 

bentuk persentase menggunakan rumus berikut.  

 

 

 Hasil persentase setiap aspek yang diperoleh dari ahli materi dan ahli 

bahasa dikonversikan menjadi kategori kelayakan instrumen sesuai dengan tabel  

berikut. 

Tabel 3.7 Kategori Kelayakan 

Skor(%) Kategori 

<21 Sangat Tidak Layak 

21-40 Tidak Layak 

41-60 Cukup Layak 

61-80 Layak 

81-100 Sangat Layak 

   (Sumber: Arikunto, 2009) 

Data hasil validasi materi soal cerita matematika bertipe HOTS akan 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.8 Hasil Validasi Ahli Materi 

No. Indikator Skor 

1 Kesesuaian dengan KD dan indiktor 20 

2 Berbasis kontekstual 20 

3 Menggunakan prosedur Newman 20 

4 Mengukur kemampuan berpikir tinggi (C4, C5, C6) 18 

Jumlah 78 

Jumlah Skor Maksimal 80 

Persentase Skor 97,5% 

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa validasi soal oleh ahli materi diperoleh nilai 

sebesar 97,5% dari empat indikator. Berdasarkan perhitungan rumus yang telah 

ditetapkan, soal tersebut dapat diartikan sangat layak untuk digunakan. Adapun data 

hasil validasi bahasa soal cerita matematika bertipe HOTS akan disajikan pada tabel 

berikut. 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% = ⋯ 
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Tabel 3.9 Hasil Validasi Ahli Bahasa 

No. Indikator Skor 

1 Menggunakan kaidah bahasa Indonesia baik dan benar 19 

2 Menggunakan kata tanya atau kata perintah 19 

3 Bahasanya sederhana, komutatif dan mudah dipahami 19 

Jumlah 57 

Jumlah Skor Maksimal 60 

Persentase Skor 95% 

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa hasil validasi soal cerita matematika bertipe 

HOTS oleh ahli bahasa diperoleh nilai sebesar 95% dari tiga indikator yang dapat 

diartikan bahwa soal tersebut sangat layak untuk digunakan. Berdasarkan perolehan 

nilai validasi materi dan bahasa, maka soal cerita matematika bertipe HOTS sangat 

layak digunakan untuk diujikan kepada siswa kelas V SD. 

 


