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BAB III 

1. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif menurut Setyosari (2012, hlm. 40) merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa 

atau objek yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan menurut Sukmadinata (2012, hlm. 72) 

penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenonema yang 

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa serta mengkaji 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan 

perbedaannya dengan fenomena lain. 

 Penelitian ini dilaksanakan guna mendeskripsikan proporsi kesesuaian soal 

UN Matematika dengan SKL dalam kurikulum yang ditinjau dari aspek topik dan 

kompetensi matematis yang diujikan serta mendeskripsikan penyebaran soal UN 

matematika sebagai instrumen evaluasi kurikulum terhadap tiga kemampuan 

matematis siswa seperti yang tertuang dalam tujuan mata pelajaran matematika 

pada Standar Isi. Selain itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap 

pencapaian peserta UN matematika di Kota Cimahi tahun 2016 dan 2017 terhadap 

tiga kemampuan matematis dan mengidentifikasi proporsi keberagaman soal UN 

Matematika jika ditinjau dari tuntutan level berpikir matematis yang diperlukan 

dalam menyelesaikan soal. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk diagram 

dan tabel yang memuat penjelasan dari hasil klasifikasi soal dan analisis. 

Data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini 

digabungkan untuk melengkapi analisis masalah penelitian yang komprehensif. 

Pada desain penelitian ini, peneliti mengumpulkan kedua bentuk data pada waktu 

yang sama selama studi dan kemudian mengintegrasikan informasi dalam 

interpretasi hasil yang lebih luas. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah naskah soal Ujian Nasional Matematika tahun ajaran 2015 

sampai dengan 2017 yang diperoleh dari PUSPENDIK (Pusat Pengujian dan 
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Penilaian Pendidikan) Departemen Pendidikan Nasional sebagai instrumen 

penelitian. Selain itu, data daya serap siswa kelas IX (peserta UN) se-Kota Cimahi 

terhadap soal UN pada tahun 2016 sampai dengan 2017 menjadi data sekunder 

dalam penelitian ini.  

Adapun analisis soal dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik butir soal 

dari topik dan tiga aspek kompetensi siswa, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

menentukan keterkaitan butir soal dengan SKL-nya. Analisis ini digambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data hasil UN 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil 

penelitian dalam tabel-tabel distribusi frekuensi dan diagram dengan persentase 

untuk masing-masing kelompok soal ataupun data. 

Teknik analisis soal dilakukan dengan cara mengelompokkan tiap soal dan 

solusinya. Dimana solusi dari setiap soal akan mengacu dan berpedoman pada 

SKL maupun kisi-kisi mata pelajaran Matematika yang dikeluarkan oleh BSNP. 

Analisis yang dilakukan hanya dengan mengkaji materi soal, membuat solusi dan 

alternatif solusi, serta menentukan kompetensi apa yang diuji di dalam soal 

tersebut berikut level berpikirnya apakan rendah, sedang atau tinggi, dengan 

asumsi bahwa sebagian besar siswa juga berpedoman pada kisi-kisi tersebut. 

Teknik analisis ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah analisis 

berikut. 

Langkah 1: Analisis Soal Ujian 

Langkah pertama adalah menentukan variabel soal. Terdapat dua variabel 

yang digunakan, yaitu: 

a. Konteks 

Konteks soal adalah cakupan pokok bahasan. Konteks terkadang dapat 

membantu siswa untuk memilih suatu metode yang benar, walaupun hanya berupa 

sifat-sifat yang mendasar. 

b. Solusi 
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Solusi adalah jawaban dari soal atau algoritma untuk menyelesaikan soal. 

Langkah 2: Analisis SKL 

Analisis dari SKL adalah mengkaji muatan materi dan indikator yang 

memuat sifat-sifat soal yang mendasar dan petunjuk solusi yang memungkinkan 

untuk diidentifikasi sebagai soal pemahaman konsep, penalaran atau pemecahan 

masalah. 

Langkah 1 dan 2 digunakan untuk menentukan apakah mungkin ada 

kesamaan atau perbedaan karakteristik antara solusi pada SKL dengan soal UN, 

kemudian perbedaan dan kesamaan dicatat.  

Langkah 3: Argumentasi dan kesimpulan 

a. Argumentasi berisi penilaian terhadap persyaratan jenis soal dan level berpikir. 

Persyaratan jenis soal seperti pemahaman konsep, penalaran atau pemecaham 

masalah. Sedangkan level berpikir seperti level berpikir rendah, sedang atau 

tinggi. Argumentasi ini didasarkan pada informasi yang terkumpul dari langkah 

pertama dan kedua. 

b. Kesimpulan adalah pengelompokkan jenis soal berdasarkan argumentasi yang 

sudah dibuat dilihat dari aspek kompetensi yang dominan dan level berpikir 

matematisnya. 

Langkah 4: Komentar 

Sebagai langkah terakhir, setiap soal yang disajikan dikomentari sesuai 

dengan gejala khusus yang muncul dari soal atau jenis soal serta hal-hal yang 

dianggap penting. Sebagai tambahan akan diberikan juga data daya serap siswa 

peserta UN se-Kota Cimahi untuk setiap soal UN pada tahun 2015. 

Untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan tentang jenis soal apa 

yang digunakan maka peneliti membuat ringkasan tentang karakteristik soal 

pemahaman konsep, penalaran dan pemecahan masalah. 

a. Karakteristik Soal Pemahaman Konsep 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep; 

2) Mengkasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya); 

3) Memberi contoh dan non contoh dari konsep; 
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4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; 

5) Mengembangkan syarat pertu atau syarat cukup suatu konsep; 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu; 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

b. Karakteristik Soal Penalaran 

1) Soal yang meminta siswa untuk menarik kesimpulan, menyusun bukti, dan 

memberikan alasan terhadap kebenaran solusi; 

2) Soal yang mengharuskan siswa untuk menarik kesimpulan dari suatu 

pernyataan; 

3) Soal yang memungkinkan siswa untuk memeriksa kesahihan argumen; 

4) Soal yang meminta siswa untuk melakukan manipulasi matematika; 

5) Soal yang meminta siswa menemukan pola atau sifat dari gejala matematis 

untuk membuat generalisasi; 

6) Soal yang meminta siswa untuk mengajukan dugaan. 

c. Karakteristik Soal Pemecahan Masalah 

1) Menggunakan beragam prosedur dimana para siswa dituntut untuk 

menemukan hubungan antara pengalaman sebelumnya dengan masalah 

yang diberikan untuk mendapatkan solusi; 

2) Melibatkan manipulasi atau operasi dari pengetahuan yang telah diketahui 

sebelumnya; 

3) Memahami konsep-konsep dan istilah-istilah matematika; 

4) Mencatat kesamaan, perbedaan dan perumpamaan; 

5) Mengidentifikasi hal-hal kritis dan memilih prosedur dan data yang benar; 

6) Mencatat perincian yang tidak relevan; 

7) Menvisualisasikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang kuantitatif atau 

fakta-fakta mengenai tempat dan hubungan antara fakta; 

8) Membuat generalisasi dari contoh-contoh yang diberikan; 

9) Mengestimasi dan menganali
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