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C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mikonsepsi yang dialami 

siswa serta mendeskripsikan pemberian scaffolding pada siswa yang 

mengalami miskonsepsi dalam menyelesaikan soal bangun datar segi empat. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang berlandaskan pada filosofi fenomenologi bersifat artistik 

(Rosyadi, dkk, 2016). Sedangkan penelitian deskriptif digunakan untuk 

mengambarkan objek dan subjek dengan uraian kata-kata sesuai kondisi 

yang alamiah. 

2. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang akan menjadi subyek penelitian adalah 6 

siswa kelas VII yang terdiri dari 2 siswa dengan miskonsepsi 

klasifikasional, 2 siswa yang mengalami miskonsepsi korelasional, dan 2 

siswa yang mengalami miskonsepsi teoritikal. Alasan keenam subyek ini 

dijadikan sebagai subyek penelitian yaitu dari hasil tes tulis menunjukkan 

bahwa tidak semua siswa mengalami miskonsepsi, hanya beberapa siswa 

yang mengalami miskonsepsi sesuai dengan indikator miskonsepsi. Subjek 

yang dipilih pada masing-masing jenis miskonsepsi terdapat dua siswa 

karena untuk dapat melihat perbedaan jawaban dan response siswa pada saat 

diberikannya scaffolding yaitu minimal 2 siswa. 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan 

peneliti pada penelitian ini, adapun langkah penelitian yaitu tahap persiapan, 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan ini, peneliti menentukan tempat yang akan 

dilaksanakannya penelitian yaitu SMP Islam Pakis, setelah disetujui oleh 

pihak sekolah maka dilanjutkan dengan pembuatan surat izin penelitian 
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dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan guru matematika di 

tempat penelitian untuk menentukan jadwal penelitian. 

b. Tahap perencanaan 

Tahap perencaan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan 

beberapa kegiatan diantaranya adalah mengkaji teori tentang miskonsepsi 

dan scaffolding, membuat indikator yang akan digunakan pada penelitian 

sesuai dengan materi, menyusun instrumen penelitian yang meliputi tes 

tulis untuk melihat miskonsepsi siswa, pedoman wawancara untuk 

memperkuat hasil tes tulis, dan pedoman scaffolding.  

c. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari penelitian ini. Pada 

tahap ini dilakukan tes pada materi bangun datar segiempat dengan 

beberapa soal yang akan diberikan peneliti, serta melakukan wawancara 

kepada subjek ntuk menguji keabsahan data dan yang terakhir yaitu 

pemberian scaffolding pada siswa yang mengalami miskonsepsi. Hasil 

tes tertulis dari siswa selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator serta 

tingkat kepercayaan siswa yang diukur dengan skala CRI. Setelah tes 

tertulis dilaksanakan, pada penelitian ini juga siswa akan diwawacarai 

mengenai jawaban serta CRI dan yang terakhir adalah menganalisis 

pemberian bantuan berupa Scaffolding saat mengerjakan soal pada siswa 

yang mengalami miskonsepsi. 

d. Tahap akhir 

Pada tahap ini peneliti memaparkan dan mendeskripsikan hasil 

penelitian miskonsepsi beserta pemberian scaffolding yang didapatkan 

serta kesimpulan data kedalam bentuk laporan tertulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Tes tulis 

Pada penelitian ini menggunakan tes tulis yang diberikan kepada 

seluruh siswa kelas VII. Tes tulis digunakan sebagai langkah awal 

sebelum dilakukannya wawancara dan diberikannya bantuan Scaffolding 
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yang bertujuan untuk mengetahui terlebih dahulu miskonsepsi yang 

dialami siswa saat mengerjakan soal. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan antara 

pewawancara dan narasumber guna mendapatkan informasi (Untoro, 

dkk, 2010). Wawancara dilakukan pada 6 siswa yang mengalami 

miskonsepsi, wawancara diberikan guna memperkuat data yang telah 

didapatkan dari hasil tes tulis.  

c. Scaffolding 

Scaffolding merupakan bantuan bersifat sementara yang dierikan 

kepada siswa (Isabella, 2007). Scaffolding diberikan kepada 6 siswa yang 

telah diberikan tes tulis dan wawancara, scaffolding diberikan untuk 

mengurangi miskonsepsi yang dialami oleh siswa. 

5. Instrumen Penelitian 

Menurut Sanjaya (2011), instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Sesuai dengan 

rumusan masalah dan teknik pengumpulan data, maka alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar validasi, lembar tes miskonsepsi, 

pedoman wawancara, dan pedoman scaffolding 

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunaan untuk mendapatkan data mengenai para 

ahli matematika terhadap instrumen yang telah dibuat. Instrumen yang 

telah dibuat oleh peneliti selanjutnya akan diperiksa apakah sudah 

memenuhi kriteria valid dan layak digunakan. Validasi ditujukan kepada 

ahli materi bangun datar segiempat yaitu dosen matematika. Lembar 

validasi dibuat sesuai dengan instrumen. Apabila instrumen tidak valid, 

maka instrumen akan direvisi sampai menghasilkan instrumen yang 

valid. 

b. Lembar Tes 

Bentuk tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes berupa 

soal pilihan ganda yang disertai dengan alasan dan dilengkapi dengan 
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skala CRI. Tes terdiri dari 3 soal dimana setiap soal memiliki 4 alternatif 

jawaban yaitu satu jawaban yang benar dan 3 jawaban yang salah. Selain 

mengerjakan soal siswa juga harus menuliskan alasan mengapa memilih 

jawaban tersebut, dimana pada setiap soal disertai dengan skala CRI 

yaitu 1-4. Data yang didapat dari tes tersebut yaitu berupa jawaban serta 

alasan memilih jawaban tersebut dan skala CRI yang dituliskan oleh 

siswa sehingga menunjukkan siswa yang mengalami miskonsepsi. 

c. Pedoman wawancara 

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada 

siswa. wawancara dapat bersifat tersturktur dan tidak terstruktur. Pada 

penelitian ini pertanyaan bersifat semi terstruktur yang berhubungan 

dengan miskonsepsi siswa untuk memperkuat data hasil tes. Wawancara 

digunakan untuk mengetahui keyakinan dan kejujuran siswa dalam 

menjawab soal. 

d. Pedoman scaffolding 

Pedoman scaffolding digunakan acuan dalam memberikan bantuan 

kepada siswa sesuai dengan jenis miskonsepsi siswa dalam 

menyelesaikan soal materi bangun datar segi empat. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini Analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis kualitatif deskriptif. Hasil tes kemudian dianalisa sesuai dengan 

kunci jawaban dari soal untuk membedakan antara miskonsepsi dan tidak 

tahu konsep. Siswa diminta mengisi skala CRI yang ada pada kertas 

jawaban untuk mengetahui tingkat keyakinan dalam menjawab pertanyaan 

dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan skala CRI. 

Analisis data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan miskonsepsi siswa 

dalam menyelesaikan soal. 
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Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan analisis pemilihan data yang penting, 

menggolongkannya, dan membuang yang tidak perlu (Wijaya, 2018). 

Cara mereduksi data yaitu dengan memberikan tes tulis kepada seluruh 

siswa kelas VII yang terdiri dari 17 siswa. Setelah diketahui siswa yang 

mengalami miskonsepsi dengan jenis yang berbeda, maka akan dipilih 

secara acak enam siswa yang mengalami miskonsepsi yaitu diantaranya 

adalah dua siswa yang mengalami miskonsepsi klasifikasional, dua siswa 

yang mengalami miskonsepsi teoritikal dan dua siswa yang mengalami 

miskonsepsi korelasional. Setelah itu, keenam siswa akan diwawancarai 

mengenai jawaban pada soal untuk memperkuat hasi tes tulis dan yang 

terakhir adalah memberikan scaffolding pada level 2 yaitu riviewing, 

restructuring, dan explaining kepada siswa sesuai dengan jenis 

miskonsepsi siswa. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyajian informasi yang dapat memberikan 

kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Agusta, 2003). Penyajian dalam penelitian ini adalah dengan 

memaparkan bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa pada materi 

bangun datar segi empat dan mewawancarai siswa mengenai jawaban 

serta bantuan (scaffolding) yang diberikan terhadap siswa dalam 

memecahkan beberapa soal mengenai materi bangun datar segi empat. 

c. Penarikan kesimpulan 

Setelah data dipaparkan secara jelas, langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan penelitian yang diperoleh dari data miskonsepsi 

siswa serta pemberian scaffolding yang diberikan dalam menyelesaikan 

soal tentang materi bagun datar segi empat. 


