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3. METODE PENELITIAN  

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili 

paham naturalistic (fenomenologis), artinya jenis pendekatan yang bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena yang dialami atau terjadi oleh subjek penelitian 

dengan menunjukkan bukti yang didapat dari hasil tes tulis dan wawancara. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk menyelidiki keadaan, kondisi 

atau hal-hal yang disebutkan. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan jenis-

jenis kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari materi transformasi dengan 

sub bab refleksi melalui kesalahan yang dilakukan saat mengerjakan soal serta 

saat dilakukannya wawancara. 

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sampit tahun ajaran genap 

2018/2019. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data dari hasil tes 

tertulis dan wawancara tentang mencari hasil bayangan refleksi pada bidang 

koordinat yang diberikan kepada siswa kelas IX disekolah tersebut.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti  melihat banyaknya 

siswa yang masih belum paham tentang materi refleksi, untuk itu peneliti memilih 

sekolah tersebut menjadi tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan selama dua minggu yang dimulai dengan tahap pelaporan hingga 

pelaporan hasil penelitian. 

c. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IX ruang C sebanyak 20 

siswa yang akan diberikan tes tertulis terkait mencari hasil refleksi pada bidang 

koordinat. Kemudian setelah dilakukan tes tertulis, diambil 6 siswa dengan 2 nilai 

tertinggi, 2 nilai tengah (median), 2 nilai terendah untuk diwawancarai secara 

terstruktur guna mengetahui lebih lanjut jenis serta penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mencari hasil bayangan refleksi pada bidang koordinat. 
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d. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini yaitu prosedur penelitian 

kualitatif. Secara lebih terperinci terdapat beberapa pendapat mengenai prosedur 

penelitian kualitatif, untuk itu peneliti berpedoman pada prosedur penelitian 

kualitatif yang dikemukan oleh Gunawan (2015) Berikut tahapan penelitian 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) Studi Pendahuluan yaitu peneliti 

melakukan observasi berupa pengamatan untuk mengetahui permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh kelas IX di SMP Negeri 2 Sampit, (2) Wawancara dan 

Dokumentasi yaitu setelah dilakukannya pengamatan dan mengetahui 

permasalahan, dilakukan wawancara guna mengkonfirmasi dan mengetahui lebih 

lanjut terkait masalah yang sedang dihadapi oleh siswa, (3) Membuat Pra-desain 

yaitu peneliti membuat lembar tes tertulis dan lembar pedoman wawancara 

sebagai bentuk tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh siswa, (4) Menyeminarkan Pra-desain yaitu setelah membuat 

lembar tes tertulis dan lembar pedoman wawancara, peneliti membuat lembar 

validasi untuk mengetahui apakah lembar yang telah dibuat dapat dijadikan acuan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa kelas IX, (5) Memasuki 

Lapangan yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan siswa, berpenampilan sesuai 

dengan ketentuan yang ada disekolah, serta ketentuan waktu yang telah 

ditentukan, (6) Mengumpulkan Data yaitu data yang dikumpulkan dari hasil tes 

tertulis dan wawancara, (7) Menganalisis Data yaitu setelah mengumpulkan data, 

data diolah dan dianalisis terperinci tentang sehingga mempermudah peneliti 

dalam penarikan kesimpulan, (8)Laporan/Verifikasi yaitu langkah yang terakhir 

yaitu laporan atau verifikasi yaitu menyimpulkan dan melakukan verifikasi 

terhadap data-data yang telah diperoleh disekolah dalam bentuk laporan. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes Tertulis 

Peneliti menggunakan soal uraian berjumlah 6 butir dan dikerjakan dalam 

waktu 60 menit tentang mencari hasil bayangan refleksi pada bidang koordinat. 

Selanjutnya, peneliti mengelompokkan data berdasarkan indikator kesalahan 

siswa agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan.  
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2. Wawancara  

Setelah dilakukan tes tertulis, peneliti melakukan wawancara guna 

membantu mendeskripsikan lebih lanjut kesalahan-kesalahan siswa tentang 

mencari hasil bayangan refleksi pada bidang koordinat agar dapat memastikan 

kesalahan yang dilakukan siswa. Penelitian dilakukan secara terstruktur dan 

dilakukan terhadap enam siswa yang diambil dari dua siswa nilai tertinggi, dua 

siswa nilai tengah (median), dan dua siswa nilai terendah berdasarkan hasil 

tertulis. 

f. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya  

1. Lembar Tes Tertulis 

Soal yang diberikan berupa uraian tentang materi transformasi dengan sub 

bab refleksi dimana mencakup mencari hasil bayangan refleksi pada bidang 

koordinat. Diberikannya tes uraian agar diharapkan mampu mengetahui 

memperoleh gambaran kesalahan yang dilakukan siswa dalam mencari hasil 

bayangan refleksi. Selama mengerjakan tes tertulis yang berjumlah 6 butir soal 

dan dikerjakan selama 60 menit, diharapkan mampu menjadi pedoman atau acuan 

untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada pada penelitian ini, apakah siswa 

teliti dalam membaca soal, siswa memahami soal yang diberikan, siswa mampu 

mengubah atau mentransformasikan soal kedalam bentuk penyelesaian ( dalam 

penelitian ini kedalam bidang koordinat ), siswa dapat menyelesaian soal dengan 

tepat serta membuat kesimpulan.  

2. Lembar Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai tindakan lanjutan setelah melakukan tes 

tertulis agar diketahui secara jelas kesalahan siswa dalam mencari hasil bayangan 

refleksi pada bidang koordinat. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan 

berpatok pada pedoman yang telah dibuat oleh peneliti untuk menghindari 

percakapan yang tidak sesuai.  

Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara antara lain (a) apakah siswa 

mengetahui maksud dari soal tersebut, (b) apakah siswa memahami masalah yang 

terdapat pada soal tersebut, (c) bagaimana siswa mentransformasikan soal tersebut 

kedalam bentuk penyelesaian, (d) bagaimana siswa menyelesaian soal tersebut, 
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dan (e) bagaimana siswa menuliskan jawaban atau kesimpulan yang tepat. 

(Pedoman Wawancara Terlampir) 

g. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (dalam Fatmawati, 2013) menjelaskan terdapat tiga 

tahapan analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu (1) reduksi 

data, (2) paparan data, (3) penarikan kesimpulan. Berdasarkan tahapan analisis 

data diatas, maka peneliti menjelaskan dalam uraian sebagai berikut: (1) Tahap 

reduksi data: (a) melakukan pengoreksian serta menskoran lembar jawaban siswa 

untuk menentukan siswa yang dijadikan subjek wawancara, (b) hasil wawancara 

disederhanakan kedalam bentuk deskriptif, (2) Menyajikan data yang sudah 

dikategorikan dalam jenis kesalahan yang sama agar memberi gambaran lebih 

jelas tentang kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Adapun prosedurnya sebagai 

berikut: (a) menganalisis kesalahan tes tertulis, (b) mengelompokkan siswa yang 

melakukan kesalahan yang sama berdasarkan penyelesaian masalah Newman, (c) 

melakukan wawancara dengan 6 siswa yang telah terpilih (d) menyajikan data 

lengkap beserta analisis agar dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan, (3) 

Penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis yaitu mengenai kesalahan 

siswa dalam mencari hasil bayangan refleksi pada bidang koordinat dengan 

membandingkan analisis hasil pekerjaan dan wawancara siswa. 

 

 


