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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Armaretta, 

2014). Penelitian ini memaparkan tentang kesalahan konsep pada siswa yang 

ditemukan di lapangan saat proses pembelajaran. Kesalahan konsep diketahui 

saat guru mengecek hasil diskusi dan pekerjaan individu masing-masing siswa. 

Selain itu, kesulitan siswa dalam memahami konsep diketahui pada saat proses 

wawancara antara guru dan siswa. Wawancara serta memeriksa hasil pekerjaan 

siswa dirasa efisien untuk melihat seberapa paham siswa terkait pemahaman 

konsep dasar matematika pada materi jumlah dan selisih dua sudut 

trigonometri (Klein, 2016). Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan individu 

ataupun kelompok yang didampingi guru pengampu mata pelajaran, sehingga 

bisa terlihat beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

dasar matematika yang digunakan dalam materi jumlah dan selisih dua sudut. 

Kesalahan pemahaman konsep ini juga terlihat pada saat kegiatan tanya jawab 

antara guru dan siswa. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Sebanyak 34 siswa yang menjadi peserta didik dalam pembelajaran 

materi trigonometri dengan sub materi jumlah dan selisih dua sudut. Peserta 

didik sebanyak 34 siswa ini terdiri dari sembilan siswa laki-laki dan 25 siswa 

perempuan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan jumlah siswa yang ada 

pada saat itu dan wawancara dilakukan secara acak dalam pemilihan 

respondennya. Setiap pertemuan, peneliti melakukan wawancara kepada 12 

siswa dengan kategori empat siswa tingkat atas, empat siswa tingkat menengah 

dan empat siswa tingkat bawah. Pengambilan 12 siswa dengan ketiga ketegori 

ini berdasarkan hasil lembar kerja siswa baik individu dan kelompok. 

3.3 Instrumen 

Dua jenis penilaian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis 

kesalahan konsep dasar matematika pada siswa yaitu, lembar kerja siswa dan 

lembar kerja kelompok. Dua jenis penilaian ini tentunya berkaitan dengan 

materi jumlah dan selisih dua sudut trigonometri.  Lembar kerja individu 
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sebanyak tiga kali dengan ketentuan satu kali pertemuan satu kali lembar kerja 

siswa. Begitu juga dengan lembar kerja kelompok dilakukan sebanyak tiga kali 

dengan ketentuan setiap pertemuan siswa mengerjakan lembar kerja kelompok 

dengan masing-masing kelompok diskusi.  

Skor nilai yang ada dilembar kerja siswa dibutuhkan untuk penilaian 

guru mata pelajaran matematika, sedangkan peneliti fokus dalam meneliti 

kesalahan konsep dasar matematika pada materi jumlah dan selisih dua sudut 

trigonometri tanpa meneliti hasil belajar siswa. 

Selain kedua jenis penilaian tersebut, wawancara juga menjadi salah 

satu pengambilan penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Responden yang dipilih adalah 12 siswa dengan kategori empat 

siswa tingkat atas, empat siswa tingkat menengah dan empat siswa tingkat 

bawah. Responden dipilih berdasarkan hasil pekerjaan lembar kerja siswa, 

setelah lembar kerja dianalisis didapat tiga tingkatan pemahaman konsep. 

Responden diberi beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran serta 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.4 Prosedur Penelitian 

a. Persiapan 

 Penelitian dilakukan di salah satu kelas XI MIPA Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu dengan mata pelajaran matematika 

peminatan. Peneliti melakukan proses pembelajaran di kelas XI MIPA 1. 

Penelitian dilakukan selama dua kali dalam seminggu. Penelitian ini 

dilakukan selama tiga kali pertemuan. Total siswa pada kelas XI MIPA 1 

di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu sebanyak 34 siswa yang 

terdiri dari sembilan siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan.  

b. Pelaksanaan 

  Peneliti menjelaskan materi setiap pertemuan disesuaikan 

dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya yang mana 

diakhiri dengan mengambil penilaian dari dua jenis penilaian. Penilaian 

pertama seluruh siswa diminta mengerjakan lembar kerja siswa yang mana 
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disitu disediakan beberapa pertanyaan terkait materi jumlah dan selisih dua 

sudut. Penilaian individu ini dilakukan satu kali setiap pertemuan. Selama 

siswa mengerjakan lembar kerja individu ,guru mendampingi dan 

menjawab pertanyaan siswa yang merasa kesulitan dalam mengerjakan 

lembar kerja individu. Materi yang dipaparkan guru sebelumnya telah 

dipahami siswa akan tetapi siswa kesulitan dalam konsep dasar 

matematika. Penilaian kedua, seluruh siswa disuruh mengerjakan lembar 

kerja kelompok dengan masing-masing kelompok diskusi. Selama diskusi 

berlangsung, guru mendampingi setiap kelompok secara bergilir dan 

menjelaskan pertanyaan yang membuat setiap kelompok bingung. 

  Proses pembelajaran dan pengambilan nilai melalui dua jenis 

penilaian yang meliputi lembar kerja individu dan lembar kerja kelompok 

ini dilakukan secara rutin selama penelitian yaitu tiga kali pertemuan. 

Selain itu, selama proses pembelajaran berlangsung dan saat siswa 

mengerjakan lembar kerja individu maupun kelompok, peneliti melakukan 

wawancara dengan memilih beberapa siswa secara acak. Beberapa siswa 

tersebut diberikan pertanyaan yang tidak akan mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain bagaimana 

partisipasi siswa tersebut selama proses pembelajaran, kesalahan-

kesalahan yang dilakukan selama pembelajaran termasuk ketika 

mengerjakan beberapa soal individu maupun kelompok, faktor-faktor yang 

membuat kesalahan itu terjadi dan cara siswa dalam menghadapi atau 

mengatasi kesalahan tersebut. 

c. Mengolah dan Menganalisis Data 

  Setelah data didapatkan, baik dari penilaian tertulis ataupun 

hasil wawancara, data tersebut dianalisis dan dilaporkan sehingga peneliti 

mengetahui kesalahan konsep yang terjadi pada saat pembelajaran, faktor-

faktor yang membuat kesalahan tersebut terjadi serta upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Firman, 2018). 
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a. Tahap Penelitian 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Peneliti menentukan kelas yang dijadikan sampel, dalam 

penelitian ini subjek penelitiannya adalah siswa kelas XI MIPA 1 

MAN Kota Batu. 

b) Peneliti membuat instrumen penelitian yang digunakan untuk 

pengambilan data, yaitu lembar kerja siswa (kelompok dan 

individu) serta wawancara terbuka dengan siswa. 

2) Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran pada sampel 

penelitian, peneliti memaparkan materi tentang jumlah dan selisih 

dua sudut trigonometri sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah dibuat sebelumnya. 

b) Peneliti menganalisis dan menentukan instrumen penelitian. 

3) Evaluasi 

Peneliti menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan dengan 

metode test dan wawancara terbuka. 

4) Penyusunan Laporan 

Peneliti menyusun dan melaporkan hasil penelitian. 

b. Indikator Kesalahan Konsep Dasar Matematika pada Materi Trigonometri 

Tabel indikator kesalahan konsep dasar matematika pada materi 

trigonometri adaptasi dari jurnal (Sudarman, 2016). 

Indikator Keterangan Atas Tengah Bawah 

Pendefinisan Keterampilan siswa 

dalam 

mendefinisikan 

trigonometri. 

Siswa 

mendefinisikan 

dengan lengkap, 

menurut istilah 

atau kata 

Siswa 

mendefinisikan 

kurang lengkap 

Siswa kurang 

menjelaskan 

trigonometri 

Pemahaman Pemahaman siswa 

pada konsep sudut 

istimewa 

trigonometri 

dengan benar 

Siswa 

memahami 

sudut istimewa 

Siswa kurang 

memahami 

bagian dari 

sudut istimewa 

Siswa tidak 

memahami 

bagian dari 

sudut 

istimewa 

Pemahaman siswa 

pada konsep 

Siswa 

mengetahui 

Siswa kurang 

mengetahui 

Siswa tidak 

mengetahui 
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identitas 

trigonometri 

dengan benar 

rumus identitas rumus identitas rumus 

Pemahaman siswa 

pada konsep dasar 

matematika berupa 

akar kuadrat 

Siswa mampu 

mengerjakan 

dengan cara 

akar kuadrat 

Siswa kurang 

mampu 

mengerjakan 

dengan cara 

akar kuadrat 

Siswa tidak 

memahami 

cara akar 

kuadrat 

Pengoperasi

an 

Keterampilan siswa 

dalam 

mengoperasikan 

bentuk aljabar 

Bisa Kurang bisa Tidak bisa 

Penulisan Keterampilan siswa 

pada penulisan 

simbol matematika 

dan satuan 

trigonometri 

Bisa dan 

benar 

Bisa dan 

kurang benar 

Bisa dan 

tidak benar 

Keterangan: Atas, tengah dan bawah merupakan tingkatan pemahaman 

konsep siswa. 

c. Deskripsi Indikator 

1) Penjelasan Indikator Pendefinisian 

 Pendefinisian ini dianalisis berdasarkan kelengkapan siswa 

dalam mendefinisikan trigonometri. Siswa tingkat atas adalah siswa 

yang menjawab dengan lengkap, siswa tingkat menengah adalah siswa 

yang menjawab kurang lengkap dan siswa tingkat bawah adalah siswa 

yang hanya menjawab dengan sangat singkat atau tidak menjawab 

sama sekali (Sudarman, 2016). 

 Siswa dikatakan mendefinisikan lengkap jika pendefinisiannya 

sebagai berikut: Trigonometri adalah salah satu cabang matematika 

yang berhubungan dengan segitiga dimana trigonometri berasal dari 

bahasa Yunani yaitu Trigono artinya tiga sudut dan metri berarti 

mengukur. Siswa dikatakan mendefinisikan kurang lengkap jika 

pendefinisiannya sebagai berikut: Trigonometri adalah ilmu yang 

mempelajari segitiga dan sudut. Siswa dikatakan mendefinisikan tidak 

lengkap jika pendefinisiannya sebagai berikut: Trigonometri adalah 

salah satu cabang ilmu matematika. Jika siswa tidak menjawab sama 

sekali maka siswa dikategorikan tingkat bawah.  

2) Penjelasan Indikator Pemahaman 

a. Konsep sudut istimewa 
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 Siswa dikatakan memahami bagian dari sudut 

istimewa jika memahami bagian dari sudut istimewa, cara 

mengaplikasikan rumus dengan sudut istimewa dan bisa mencari 

nilai dari sudut istimewa melalui grafik sinus dan cosinus. Siswa 

dikatakan kurang memahami bagian dari sudut istimewa jika 

memahami bagian dari sudut istimewa, cara mengaplikasikan 

rumus dengan sudut istimewa, tetapi kurang bisa mencari nilai 

dari sudut istimewa melalui grafik sinus dan cosinus. Siswa 

dikatakan tidak memahami bagian dari sudut istimewa jika 

kurang memahami bagian dari sudut istimewa, salah dalam 

mengaplikasikan rumus dengan sudut istimewa serta tidak bisa 

mencari nilai dari sudut istimewa melalui grafik sinus dan 

cosinus. 

b. Konsep identitas trigonometri 

 Siswa dikatakan mengetahui rumus identitas jika 

siswa mengetahui rumus identitas trigonometri dan 

penggunaannya untuk mengerjakan soal. Siswa dikatakan kurang 

mengetahui rumus identitas jika siswa mengetahui rumus 

identitas trigonometri tetapi kurang memahami penggunaannya 

untuk mengerjakan soal. Siswa dikatakan tidak mengetahui rumus 

jika tidak mengetahui rumus identitas trigonometri dan tidak 

memahami cara menggunakannya untuk mengerjakan soal. 

c. Konsep dasar matematika akar kuadrat 

 Siswa dikatakan mampu mengerjakan soal dengan cara akar 

kuadrat jika mampu merasionalkan, menjumlahkan, mengalikan 

dan mengelompokkan. Siswa dikatakan kurang mampu 

mengerjakan soal dengan cara akar kuadrat jika lupa 

merasionalkan, kesalahan dalam menjumlahkan, mengalikan dan 

mengelompokkan atau bisa salah satunya. Siswa dikatakan tidak 

mampu mengerjakan soal dengan cara akar kuadrat jika tidak 

memahami cara menyelesaikan akar kuadrat dan kesalahan dalam 
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mengalikan, merasionalkan, menjumlahkan bahkan 

mengelompokkan. 

3) Penjelasan Indikator Pengoperasian 

 Siswa dikatakan bisa dan benar jika lengkap dan sistematis 

dalam mengerjakan soal dengan operasi aljabar. Siswa dikatakan 

bisa dan kurang benar jika bisa mengerjakan tetapi kurang teliti 

atau meninggalkan beberapa langkah. Siswa dikatakan tidak bisa 

jika melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal dengan cara 

konsep aljabar. 

4) Penjelasan Indikator Penulisan 

 Siswa dikatakan bisa dan benar jika bisa dan benar dalam 

menuliskan simbol, rumus, menggambar grafik atau gambar 

dengan konsep sinus kosinus, memahami garis koordinat yang 

tepat serta bisa mengukur besar sudut dan menuliskan satuan 

trigonometri. Siswa dikatakan bisa dan kurang benar jika bisa 

menuliskan simbol, rumus, tetapi kurang memahami gambar atau 

grafik trigonometri yang mana mereka menggambar terkadang 

tidak sesuai dengan garis koordinat yang tepat, kurang teliti dalam 

membaca ukuran besar sudut serta tidak rapi dalam menggambar 

garis dan beberapa sering lupa menuliskan satuan trigonometri. 

Siswa dikatakan bisa dan tidak benar jika kurang teliti dalam 

menuliskan simbol, rumus, kurang memahami gambar atau grafik 

trigonometri yang mana mereka sering melakukan kesalahan dalam 

menggambar yang tidak sesuai garis koordinat, mereka hanya asal 

menggambar tanpa memperhatikan besaran sudut serta ketepatan 

garis dan selalu tidak menuliskan satuan trigonometri. 

 


