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C.   METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian memiliki banyak variasi yang penggunaannya disesuaikan 

dengan penelitian yang dilakukan. Penilitian yang berjudul Analisis Kemampuan 

Verbal dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Program Linier 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti menggambarkan dengan cara 

mendeskripsikan karakteristik subjek yang diteliti dengan tujuan mendeskripsikan 

kemampuan verbal yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan suatu soal cerita 

matematika. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti bergantung pada informasi dari subjek penelitian dengan pertanyaan yang 

bersifat umum, pengumpulan data dapat berupa kata-kata ataupun angka dari 

subjek penelitian, dan kemudian menganalisis data tersebut menggunakan kata-

kata dan melakukan penelitian (Creswell, 2015).  

 

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi peneliti telah melakukan penelitian untuk 

memperoleh suatu informasi yang diperlukan dan data-data penelitian. Penelitian 

ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara yang beralamat di Jalan Amarta 

III, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, sedangkan untuk waktunya penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) subjek penelitian adalah benda, orang, 

kelompok atau suatu kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, 

dipelajari dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

subjek pada penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Tahunan kelas XI MIPA 1 

sebanyak 6 siswa dengan kriteria kemampuan matematis tinggi, sedang dan 
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rendah. Pemilihan siswa ini berdasarkan nilai raport dan rekomendasi oleh guru 

pengampu mata pelajara matematika. 

Menurut Arikunto (2010) objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi 

ruang lingkup permasalahan sebagai pokok bahasan suatu penelitian. Objek 

penelitian yang ada pada penelitian ini adalah kemampuan verbal yang dimiliki 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi program 

linier.  

 

4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang disusun sedemikian 

rupa untuk memperoleh informasi serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

ada pada penelitian sehingga peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan yang 

tidak diragukan (Rukajat, 2018). Prosedur penelitian terbagi menjadi tiga tahap, 

yaitu: 1) rancangan penelitian, pada tahap ini peneliti menentukan lokasi atau 

tempat penelitian kemudian melakukan observasi permasalahan yang ada pada 

tempat penelitian, dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan, tujuan serta 

mengkaji teori kemampuan verbal, soal cerita dan indikator kemampuan verbal 

yang kemudian digunakan untuk menyusun instrumen dalam tes kemampuan 

verbal; 2) pelaksanaan penelitian, pada tahap pelaksanaan peneliti memberikan tes 

dengan instrumen penelitian yang telah disiapkan dan diakhir tahap ini peneliti 

dapat mengumpulkan data kemampuan verbal secara tertulis dari hasil pengerjaan 

siswa, selain itu peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkuat hasil tes  

kemampuan verbal siswa; dan 3) penyusunan laporan merupakan tahap terakhir 

dari pelaksanaan penelitian, peneliti menyusun laporan berdasarkan data yang 

telah didapat dan kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan 

yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 
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5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berguna untuk memperoleh data dan kemudian 

dikumpulkan data dan diolah sehingga dapat menyelesaikakan permasalahn dalam 

penelitian tersebut (Anggita & Setiawan, 2018). Penelitian ini menggunakan 

Teknik pengumpulan data: 

a. Tes Uraian 

Tes pada penelitian ini berupa soal uraian yang penggunaannya akan 

disesuaikan dengan indikator kemampuan verbal dan soal cerita. Pemberian 

soal tes ini bermaksud untuk mendapatkan jawaban siswa yang dapat 

digunakan untuk mendapatan skor siswa yang kemudian dapat dianalisis oleh 

peneliti. Langkah-langkah yang dilakukan guna mendapatkan data melalui tes 

ini adalah: 1) menyusun soal tes Program Linier jenis uraian; 2) validasi tes 

uraian; 3) memberikan soal tes kepada siswa dengan alokasi waktu pengerjaan 

90 menit; 4) mengumpulkan kembali hasil tes untuk diperiksa dan dianalisis 

oleh peneliti guna mengetahui tingkat kemampuan verbal yang dimiliki siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita. 

b. Wawancara  

Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan dalam 

penelitian, namun pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur. Tujuan wawancara terstuktur ini untuk 

menemukan permasalahan yang lebih terbuka, siswa diminta pendapat dan 

idenya dari pertanyaan yang diberikan. Wawancara dilakukan setelah siswa 

mengerjakan tes uraian secara face to face dengan alokasi waktu selama 30 

menit per siswa dan dalam pelaksanaannya peneliti haruslah mencatat dan 

merekam semua jawaban siswa ketika wawancara berlangsung. Wawancara 

ini dilakukan untuk menguatkan hasil tes uraian yang telah dilakukan serta 

mengungkap kemampuan verbal yang dimiliki siswa. 
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b. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu peneliti yang berguna untuk 

mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Sedangkan instrument penelitian yang 

digunakan pada penlitian ini adalah: 

a. Lembar Tes 

Lembar tes berguna agar memperoleh data berdasarkan soal uraian yang 

diujikan kepada siswa yaitu soal cerita Program Linier. Tujuan utama dari tes 

ini adalah agar siswa dapat mendeskripsikan kemampuan verbal yang 

dimilikinya secara tertulis dalam mengerjakan soal cerita Program Linier 

dengan indikator sebagai berikut: 1) membuat situasi masalah berdasarkan 

data atau representasi yang diberikan; 2) menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi; 3) menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan istilah matematis; dan 4) memberikan kesimpulan dengan 

menggunakan kata-kata atau tertulis. 

b. Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menganalisis kemampuan verbal yang 

dimiliki siswa mengenai Program Linier yang memuat indikator kemampuan 

verbal dengan pertanyaan yang peneliti dapat kembangkan saat berada 

dilapangan. Wawancara ini bersifat fleksibel guna mengetahui dan mengikuti 

pemikiran siswa. Wawancara ini dilakukan guna menggali lebih dalam tentang 

kemampuan verbal yang dimiliki siswa dalam materi Program Linier, 

kemudian hasil wawancara dicatat dan digunakan sebagai data lain guna 

memperkuat hasil tes uraian yang telah dilakukan siswa.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data mengarahkan peneliti agar sesuai dengan tujuan 

penelitian, sebagai panduan dalam menganalisis data dan memudahkan 

penyusunan laporan penelitian. Teknik analisis kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan proses analisis, data telah ditabulasi terhadap frekuensi 

tertentu kemudian data tersebut digunakan untuk menjelaskan permasalahan pada 
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penelitian (Ulum & Juanda, 2018). Menurut Sugiyono (2016) terdapat tiga 

komponen dalam Teknik analisis data kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan dan 

kemudian meyeleksi data yang telah didapat ketika pengumpulan data hinga 

penyusunan laporan penelitian. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan 

pada hasil tes tulis dan hasil tes wawancara. Data yang telah terkumpul 

kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat kemampuan verbal siwa yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Pengkategorian subjek penelitian diinterpretasikan 

dalam kategori kemampuan verbal yang telah diadaptasi dari Nurkancana 

(dalam Wahyuddin, 2016) sebagai berikut; 

Tabel 1. Pedoman Interpretasi Kemampuan Verbal 
Persentase Kategori 

0 ≤ 𝑃 ≤ 54  Rendah 

55 ≤ 𝑃 ≤ 74 Sedang 

75 ≤ 𝑃 ≤ 100 Tinggi 

Sumber: Adaptasi dari Nurkancana (dalam Wahyuddin,2016) 

 Kategori pada penelitian ini ada tiga yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Pedoman interpretasi kemampuan verbal tersebut diadaptasi dari penelitian 

sebelumnya milik Nurkancana (dalam Wahyuddin, 2106) yang awalnya 

terdapat lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat 

rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi digabungkan menjadi tinggi, 

kategori rendah dan sangat rendah digabungkan menjadi kategori rendah, 

sedangkan untuk kategori sedang tetap. 

 

b. Penyajian Data 

Penyajian data pada penelitian ini meliputi penyajian informasi yang 

telah didapatkan dari hasil tes uraian dan wawancara kemampuan verbal siswa 

yang dijadikan subjek penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis 
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guna memperoleh hasil dan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks 

naratif dari data tes yang telah diperoleh.  

Tabel 2. Indikator Penskoran Kemampuan Verbal 

Indikator  Kriteria Skor 

Membuat situasi 

masalah 

berdasarkan 
representasi yang 

diberikan. 

Siswa mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

pada soal secara lengkap 

3 

Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

soal, namun apa yang dituliskan siswa belum lengkap 

2 

Siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

soal namun apa yang dituliskan salah 

1 

Menuliskan 

interpretasi dari 
suatu 

representasi. 

Siswa mampu membuat model matematika berdasarkan soal yang 

diberikan dengan benar 

3 

Siswa membuat model matematika berdasarkan soal yang diberikan 

namun terdapat beberapa kesalahan 

2 

Siswa membuat model matematika berdasarkan soal yang diberikan 

namun apa yang dituliskan salah 

1 

Menuliskan 

langkah-langkah 

penyelesaian 

masalah 

matematika 

dengan istilah 

matematis. 

 

Siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan 

menggunakan langkah-langkah penyelesaian soal program linier 

dengan benar 

3 

Siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan 

menggunakan langkah-langkah penyelesaian soal program linier 

dengan benar namun terdapat beberapa langkah yang terlewatkan 

2 

Siswa menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan 

menggunakan langkah-langkah penyelesaian soal program linier 

dengan benar, langkah-langkah yang digunakan belum sesuai 

1 

Memberikan 

kesimpulan 

dengan 

menggunakan 
kata-kata atau 

tertulis. 

Siswa mampu memberikan suatu kesimpulan jawaban dengan 

menggunakan kata-kata dan jawaban yang diberikan sudah benar 

3 

Siswa mampu memberikan suatu kesimpulan jawaban dengan 

menggunakan kata-kata namun jawaban yang diberikan belumbenar 

2 

Siswa memberikan kesimpulan tetapi tidak menggunakan kata-kata  1 

Keterangan:  

Skor = 0, apabila siswa tidak menjawab pada setiap indikator yang akan dinilai 

 Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ

24
× 100 

(Sumber: Diadaptasi dari Apriani, 2016)  
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c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa gambaran suatu 

objek atau deskripsi yang pada awalnya sebelum diteliti tidak jelas namun 

setelah diteliti berubah menjadi jelas. Gambaran atau denkripsi ini dapat 

berupa hubungan interaktif atau kausal, teori atau hipotesis. Pada tahap ini 

dilakukan dengan cara menganalisis hasil tes uraian dan wawancara sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bagaimana kemampuan verbal siswa dalam 

menyelesaikan suatu soal cerita pada materi program linier. 

 

 


