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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Zakkiyah (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif 

adalah upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji, 

mengkonfirmasi, atau verifikasi suatu teori yang berlaku. Dengan demikian 

perumusan masalah disini dimaksudkan untuk menunjang upaya penemuan dan 

penyusunan teori substantif yaitu teori yang bersumber dari data. Rumusan 

masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bagaimana deskripsi kemampuan representasi matematis siswa jika ditinjau dari 

tingkat kemampuannya dalam menghadapi kesulitan, dengan demikian penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

 Bogdan dan Taylor (Lestanti, 2015) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Anselm 

Strauss dan Juliet Corbin (Noor, 2012) penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

penemuan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.  

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif yang mana peneliti mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat sekarang. Peneliti memusatkan perhatian kepada 
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masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 

Melalui jenis penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa 

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut. Selain itu peneliti tidak mengubah atau memanipulasi 

terhadap wilayah penelitian melainkan hanya memotret apa yang terjadi pada 

wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk 

laporan seperti apa adanya. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah 

kemampuan representasi siswa ditinjau dari adversity quotient. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SMP 

Muhammadiyah 1 Malang yang terletak di Jl. Brigjend Slamet Riadi No.134, Oro-

oro Dowo, Klojen, Kota Malang. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini 

dikarenakan hasil wawancara dengan guru di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

menjelaskan bahwa pada pembelajaran matematika masih dijumpai beberapa 

permasalahan diantaranya siswa yang kurang antusias dan kurangnya usaha lebih 

dari siswa untuk memahami mata pelajaran matematika.  

Waktu penelitian dan proses pengambilan data dilaksanakan pada 

pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Pengambilan data baik 

melalui angket maupun tes dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2017 dengan 

subyek penelitian 32 siswa kelas VII-A. Pemilihan kelas subyek penelitian 

didasarkan pada hasil diskusi dengan guru mata pelajaran. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan bagian dari penelitian yang memberikan 

gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar penelitian ini 
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terdiri dari tiga tahap penelitian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 

tahap akhir. Berikut akan dipaparkan bagan prosedur penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini. 

a. Tahap perencanaan

Tahap persiapan merupakan tahap-tahap yang harus direncanakan dan

dipersiapkan peneliti sebelum memulai penelitian. Kegiatan yang dilakukan

pada tahap perencanaan yang pertama adalah mengajukan surat izin

penelitian. Setelah itu, peneliti menetapkan metode penelitian yang digunakan

dan menyusun kuisioner untuk mengetahui adversity quotient siswa serta

menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis untuk mengetahui kemampuan

representasi matematis siswa. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 18

Maret 2017. Setelah instrumen dibuat, instrumen tersebut divalidasi oleh tim

ahli validasi yaitu dosen jurusan pendidikan matematika dan guru mata

pelajaran matematika. Validasi dilakukan pada minggu keempat bulan Mei

2017. Instrumen yang telah divalidasi kemudian dianalisis oleh peneliti untuk

mencari bagian mana yang perlu diperbaiki sebelum digunakan dalam

penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah memberikan

kuisioner pada kelas yang sudah ditentukan dan memberikan soal tes

kemampuan representasi matematis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal

12 Juni 2017.
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c. Tahap akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menggolongkan dan 

membuang informasi yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data mentah 

yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data mentah berupa angket 

serta tes yang telah dikerjakan oleh siswa. Kemudian peneliti mengolah dan 

menganalisis data yaitu hasil soal tes representasi matematis siswa sampel 

sesuai dengan tingkat adversity quotient-nya. Setelah itu peneliti 

mendeskripsikan hasil analisis data berdasarkan referensi yang digunakan 

sebelumnya dalam laporan akhir. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Angket 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data mengenai 

tingkat adversity quotient siswa melalui angket. Angket yang digunakan peneliti 

berupa angket tertutup yaitu jawabannya sudah tersedia sehingga responden 

tinggal memilih. Pemilihan jawaban dalam angket ini menggunakan skala Likert.  

Item-item yang berada dalam angket ini dibagi menjadi dua macam yaitu 

favourable dan unfavourable. Penilaian untuk item yang favourable adalah 

sebagai berikut : bila sangat sesuai (SS) bernilai 4, sesuai (S) bernilai 3, tidak 

sesuai (TS) bernilai 2, sangat tidak sesuai (STS) bernilai 1. Sedangkan untuk 

penilaian untuk item yang unfavourable adalah sebagai berikut : bila sangat sesuai 

(SS) bernilai 1, sesuai (S) bernilai 2, tidak sesuai (TS) bernilai 3, sangat tidak 

sesuai (STS) bernilai 4. 

Subyek akan diminta untuk merespon item-item pernyataan yang terdapat 

dalam skala tersebut, dengan cara memilih salah satu alternative jawaban yang 
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menggambarkan tentang dirinya sendiri dan bukan pendapat orang lain tentang 

suatu pernyataan. Skala akhir subyek merupakan skor total jawaban pada setiap 

pernyataan. 

 

3.4.2 Teknik Tes 

Tahap kedua yang dilakukan dalam penelitian adalah pemberian tes untuk 

mengumpulkan data mengenai kemampuan representasi matematis siswa. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes bentuk uraian. Hasil tes 

tersebut nantinya akan dipilah menjadi beberapa kelompok yang berbeda sesuai 

dengan tingkat adversity quotient siswa. Selanjutnya, dari masing-masing 

kelompok akan dipilih yang terbaik untuk mendeskripsikan kemampuan 

representasi matematis jika ditinjau dari adversity quotient. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

a. Lembar Angket 

Angket digunakan peneliti sebagai alat untuk mengetahui tingkat 

adversity quotient siswa. Dalam pembuatan item-item pernyataan skala 

adversity quotient ini disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang 

dikemukakan oleh Stolz yaitu : control, asal usul, pengakuan, jangkauan, dan 

daya tahan. Adapun indikator skala adversity quotient dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Indikator berikut peneliti adaptasi dari Prapti Ningsih 

(2013). 
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Tabel 3.1 Indikator kemampuan adversity quotient 

NO. ASPEK INDIKATOR ITEM JUM 

F UF 

1 Kendali diri 

(control) 

a. Mampu mengkondisikan diri 

dari situasi yang sulit 

b. Keyakinan bisa merubah 

c. Ketegaran dalam menghadapi 

kesulitan 

1, 9 

 

23 

16, 28 

 

2 6 

2 Asal usul 

dan 

pengakuan 

(Origin and 

Ownership) 

a. Mencari sebab permasalahan 

b. Mengambil tanggung jawab 

pada diri sendiri untuk 

merubah situasi 

3, 10 

17, 24 

 

4, 11, 

18 

7 

3 Jangkauan 

(Reach) 

a. Berpikir kedepan ketika 

mengambil keputusan dalam 

menghadapi masalah 

b. Mengetahui sejauh mana 

masalah mempengaruhi hal 

lain 

12, 19 

 

 

5, 25 

13 

 

 

6, 20 

7 

4 Daya Tahan 

(Endurance) 

a. Penguatan diri terhadap 

masalah 

b. Tanggapan terhadap masalah 

c. Mampu memprediksi lama 

tidaknya kesulitan berlangsung 

7, 26 

 

21 

14 

27 

 

22 

8, 15 

8 

Keterangan : 

F = favorable UF = Unfavorable 

 

Sebelum angket dibagikan kepada siswa, instrumen angket terlebih 

dahulu divalidasi untuk mengetahui apakah angket dinyatakan valid atau 

tidak. Berikut merupakan kriteria validasi instrumen angket. 

Tabel 3.2 Kriteria Validasi Instrumen Angket 

 

 

 

Validator-validator dalam penelitian ini adalah dua orang dosen 

jurusan pendidikan matematika UMM dan satu orang guru matematika SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

Interval Rata-rata Skor ( ӯ) Kategori Kevalidan 

3 <  ӯ ≤ 4 Valid 

2 <  ӯ  ≤ 3 Cukup Valid 

1 <  ӯ ≤ 2 Kurang Valid 

ӯ ≤ 1 Tidak Valid 
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Berikut adalah rekapan hasil validasi dari ketiga validator. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Validasi Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Keterangan : 

V1 = Validator 1 V2 = Validator 2 

V3 = Validator 3 R = Rata-rata 

 

b. Tes 

Tes yang diberikan pada penelitian kali ini adalah tes berbentuk uraian 

dengan materi bangun datar segi empat. Adapun kisi-kisi instrument tes 

adalah sebagai berikut 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Tes Kemampuan Representasi Matematis 

No. Indikator 

Representasi 

Matematis 

Indikator Soal No. Butir 

Soal 

Jumlah  

1. Visual berupa 

gambar 

Menyajikan permasalahan ke 

dalam gambar bangun datar 

segi empat 

3a, 4a, 5a 3 

2. Ekpresi Matematis a. Membuat model matematis 

dari masalah yang diberikan 

b. Menyelesaikan masalah 

dengan melibatkan ekspresi 

matematis 

1a, 1b, 2a, 

2b 

4 

3. Teks Tertulis Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata 

3b, 4b, 5b 3 

Indikator Kriteria Skor Keterangan 

V1 V2 V3 R  

Validitas 

Soal 

1. pernyataan mencakup dimensi 

kontrol, asal usul dan pengakuan, 

jangkauan, serta daya tahan 

1 3 3 2.3 Cukup valid 

2. Apakah pernyataan angket 

dirumuskan secara singkat dan 

jelas 

3 3 3 3 Cukup valid 

3. Apakah petunjuk pengerjaan 

angket dituliskan secara jelas 

3 3 3 3 Cukup valid 

Bahasa 

dan 

Penulisan 

4. Apakah pernyataan angket 

ditulis dengan Bahasa Indonesia 

yang baku sesuai dengan kaidah 

4 3 3 3.3 Valid 

5. Apakah pernyataan angket 

menggunakan bahasa yang 

komunikatif, mudah dipahami 

dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

4 3 3 3.3 Valid 
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Sebelum angket dibagikan kepada siswa, instrumen angket terlebih 

dahulu divalidasi untuk mengetahui apakah angket dinyatakan valid atau 

tidak. Berikut adalah rekapan hasil validasi dari ketiga validator. 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Instrumen Tes 

No. 

Soal 

Validasi Isi 
Bahasa dan 

Penulisan Soal 
Kesimpulan 

V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 

1. V CV CV SDP DP DP TR SR TR 

2. V CV CV DP SDP DP SR SR TR 

3. KV V CV KDP KDP SDP BR SR SR 

4. V CV CV DP DP DP SR SR TR 

5. V CV CV SDP SDP SDP TR SR TR 

Keterangan : 

V     : Valid 

CV  : Cukup Valid DP : Dapat dipahami 

KV  : Kurang Valid KDP : Kurang Dapat dipahami 

TV  : Tidak Valid 

SDP  : Sangat Dapat dipahami 

DP    : Dapat dipahami 

KDP : Kurang Dapat dipahami 

TDP : Tidak Dapat dipahami 

TR : Dapat digunakan Tanpa    

Revisi 

SR : Dapat digunakan dengan 

Sedikit Revisi 

BR : Dapat digunakan dengan 

Banyak Revisi 

PK : Belum dapat digunakan 

dan Perlu Konsultasi 

kembali 
 

 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data diperoleh dari 

kuisioner dan tes. Data tingkat adversity quotient siswa diperoleh dari kuisioner. 

Data yang didapatkan nantinya diberi skor untuk setiap itemnya, kemudian dicari 

rerata nilai Adversity Response Profile (ARP) dengan rumus sebagai berikut 

 

 

 

𝐴𝑅𝑃 = ( 𝐶 + 𝑂 + 𝑅 + 𝐸) ∗ 2 
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Keterangan : 

C = total skor untuk item-item tes dimensi kontrol 

O = total skor untuk item-item tes dimensi asal usul dan pengakuan 

R = total skor untuk item-item tes dimensi jangkauan 

E = total skor untuk item-item tes dimensi daya tahan 

 

Setelah itu hasil ARP tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori 

yang sesuai dimana proses klasifikasi berpatokan pada standar nilai yang telah 

ditetapkan oleh Paul G. Stoltz yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Standar Nilai Adversity Quotient 

KATEGORI SKOR 

Climbers 166 – 200 

Transisi Climbers 135 – 165 

Campers 100 – 134 

Transisi Campers 60 – 99 

Quitters 2 – 59 

 

Sedangkan data kemampuan representasi matematis diperoleh dari tes 

individu siswa dengan pedoman penskoran yang diadaptasi dari Cai, Lane, dan 

Jakabsin sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Pedoman Penskoran Instrumen Tes 

Skor Visual Ekspresi Matematis Teks Tertulis 

0 Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban 

1 Membuat gambar akan 

tetapi masih salah 

Membuat model matematika 

akan tetapi masih salah 

Penjelasan ditulis akan 

tetapi masih salah 

2 Membuat gambar akan 

tetapi tidak lengkap 

Membuat model matematika 

dengan benar namun salah 

dalam perhitungan 

Penjelasan ditulis cukup 

benar akan tetapi tidak 

lengkap 

3 Membuat gambar 

secara lengkap namun 

masih ada kesalahan 

Membuat model matematika 

dengan benar, melakukan 

perhitungan dengan tepat 

namun salah dalam 

mendapatkan solusi 

Penjelasan ditulis secara 

logis dan benar, akan 

tetapi kurang lengkap 

4 Membuat gambar 

secara lengkap dan 

benar 

Membuat model matematika 

dengan benar, kemudian 

melakukan perhitungan 

dengan tepat serta 

mendapatkan solusi yang 

benar dan lengkap 

Penjelasan ditulis secara 

logis, benar, serta 

lengkap 
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Menurut Miles & Huberman (1984), analisis data kualitatif dilakukan 

dengan tahap-tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan dan verifikasi sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Reduksi data mengarah kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah. 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengoreksi angket tingkat adversity quotient siswa yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam tiga tipe adversity quotient dan hasil tes 

kemampuan representasi matematis siswa. 

2. Mengambil dua sampel dari masing-masing kategori tingkat adversity 

quotient untuk dianalisis. Pemilihan dua sampel tersebut didasarkan pada 

hasil tes yang paling memungkinkan untuk dianalisis. 

3. Hasil angket adversity quotient dan tes kemampuan representasi siswa 

terpilih yang merupakan  data mentah kemudian diolah agar menjadi data 

yang siap digunakan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan memunculkan kumpulan data yang sudah 

terorganisir dan terkategori yang memungkinkan dilakukan penarikan 

kesimpulan. Data yang disajikan berupa hasil kuisioner tingkat adversity 

quotient siswa dan tes kemampuan representasi matematis siswa. 

c. Menarik kesimpulan dan verivikasi 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 
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gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga diteliti agar 

menjadi jelas. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dalam seluruh proses 

analisis mengenai kemampuan representasi dan tingkat adversity quotient 

siswa selanjutnya disimpulkan secara deskriptif dengan melihat data-data 

temuan yang ditemukan selama proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




