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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif (Sukmadinata, 2012) diartikan sebagai 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian fokus pada fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti, dengan metode kualitatif. Metode 

kualitatif (Sugiyono, 2018) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang 

holistik/ utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat 

interaktif. Dalam penelitian deskriptif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti 

dan hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, metode kualitatif digunakan karena 

dibutuhkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna agar peneliti 

dapat secara jelas menginterpretasikan fakta dan karakteristik yang terjadi. 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal kontekstual. Pengamatan dan pengumpulan data masalah tersebut dilakukan 

terhadap kondisi asli subjek penelitian, dalam arti tanpa adanya suatu perlakuan 

yang diberikan (natural setting). Clark & Cresswell (2014) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari masalah yang 

bergantung pada sudut pandang peserta (subjek penelitian); bertanya secara luas, 

pertanyaan umum; mengumpulkan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata 

dari peserta; menjelaskan dan menganalisa kata-kata untuk beberapa simpulan 

penelitian dan melakukan penyelidikan secara subjektif dan refleksif. Dengan 

begitu tujuan pada penelitian ini merupakan pendeskripsian temuan di suatu tempat 

yang hasil penelitian akan lebih menekankan pada pemaknaan atas fenomena yang 

terjadi daripada generalisasi secara umum. 
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Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dimulai dengan studi 

pendahuluan, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data secara 

berurutan. 

Tabel 3.1.1 Tahapan Penelitian 

No. Tahapan Rincian 

1. Studi Pendahuluan Studi literatur 

Menemukan masalah secara umum 

2. Persiapan Penelitian Identifikasi masalah dan pengerucutan masalah 

Pemilihan subjek penelitian secara umum 

Pembuatan instrumen 

3. Pelaksanaan Penelitian Mengumpulkan dokumen 

Pemberian soal tes 

Penilaian hasil tes untuk melakukan wawancara  

4. Analisis Data Menganalisis data dari perangkat tes data 

wawancara 

Membandingkan hasil analisis data 

5. Penulisan Laporan Menulis hasil analisis data 

Menyimpulkan hasil analisis data 

3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di salah satu SMA Swasta di Kota Bandung karena 

sekolah tersebut diantara sekolah lain di Kota Bandung berdasarkan nilai UN 

pelamarnya cenderung di tingkat menengah ke bawah. Dengan demikian di sekolah 

tersebut ada Kemampuan Awal Matematis (KAM) siswa yang beragam untuk 

mengetahui apa hambatan yang terjadi dan pada sekolah tersebut solusi yang 

sebaikanya diberikan akan berguna untuk meningkatkan kondisi prestasi siswa atau 

sekolah lain yang memiliki karakteristik sama. 

Pada penelitian ini diambil kelas XII MIPA-2 sebagai subjek penelitian 

karena informasi yang akan digali merupakan kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

soal masalah kontekstual pada topik barisan. Pemilihan kelas tersebut diserahkan 

kepada pihak sekolah sebagai pihak yang lebih tahu tentang keadaan siswanya. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah orang atau human instrument, 

yaitu peneliti. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Kemampuan 

peneliti untuk mencari dan menggali informasi secara mendalam sangat bermanfaat 

dalam mencari data yang diperlukan. Dalam penelitian ini disusun instrumen 

pendukung untuk pengumpulan data. Arikunto (2010) mengemukakan bahwa 

instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar menjadi mudah dan sistematis. Alat 

tersebut diantaranya: 

a. Lembar Tes  

Tes berisi soal-soal materi barisan. Tes essay dipilih karena memiliki 

beberapa keuntungan, antara lain: (a). Kecil kesempatan untuk menjawab secara 

untung-untungan; (b). Mendorong siswa mengemukakan pendapatnya secara 

mandiri dengan bahasa sendiri; (c). Dapat mengetahui sejauh mana penguasaan 

siswa mengenai materi yang diteskan (Arikunto, 1990, hlm. 162). Jenis soal pada 

tiap butirnya berdasarkan kisi-kisi soal yang dikembangkan dari kompetensi dasar 

topik barisan, dan indikator pencapaian kompetensi. 

Tabel 3.3.1 Kisi-Kisi Soal Tes Uji Coba 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Nomor 

Soal 

Menggeneralisasi pola 

bilangan dan jumlah pada 

barisan Aritmetika dan 

Geometri  

Menyatakan suku ke n suatu pola 

barisan 
1 

 

Menentukan jumlah n suku 

pertama dari barisan aritmatika  
2 

Menentukan jumlah n suku 

pertama dari barisan geometri tak 

hingga 
3 
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Sebelum melakukan tes kepada siswa, soal dianalisis terlebih dahulu melalui 

uji validitas isi, bahasa, dan konstruk dengan cara memberikan soal tes kepada satu 

orang dosen yang ahli di bidang pendidikan matematika dan satu orang guru 

matematika. Setelah itu, validitas yang dilakukan adalah dengan melakukan 

validitas muka dan validitas isi kepada siswa. Validitas muka dilakukan secara 

terbatas dengan memberikan soal kepada 2 orang siswa kelas XII. Siswa akan 

membaca soal yang diberikan dan diminta untuk mengungkapkan kembali maksud 

dari soal yang diberikan. Setelah siswa paham dengan soal yang diberikan, barulah 

memvaliditas isi kepada seluruh siswa kelas XII diminta untuk mengerjakan soal 

tersebut secara tertulis. Hasil pekerjaan siswa kemudian dinilai dengan penilaian 

menggunakan rubik.  

Setelah skor setiap soal didapat, kemudian dihitung validitas butir soal. 

Perhitungan validas butir soal dilakukan menggunakan rumus korelasi produk 

momen (Pearson), yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2) (𝑁 ∑ 𝑌2 − (𝑌)2)

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  : koefisien korelasi butir soal 

𝑁  : banyaknya peserta tes 

𝑋  : skor butir soal 

𝑌  : skor total 

Menggunakan pola barisan 

aritmetika atau geometri untuk 

menyajikan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual (termasuk  

pertumbuhan, peluruhan, 

bunga majemuk, dan anuitas). 

Menyajikan model matematika 

dari suatu masalah nyata yang 

berkaitan dengan barisan  
4 

Menyelesaikan masalah bunga 

majemuk 5 

Menyelesaikan masalah peluruhan 
6 
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Interpretasi besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3.2 Korelasi Produk Momen dengan Angka Kasar 

Koefisien Korelasi Interpretasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 1,00 Korelasi sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Korelasi tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Korelasi sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Korelasi rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Korelasi sangat rendah 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦 disesuaikan dengan tabel kritis r product moment, dengan 

signifikansi 5%, apabila 𝑟𝑥𝑦 > rTabel maka butir soal itu valid (Arikunto, 2013:87). 

Tabel 3.3.3 Koefisien Korelasi dan Derajat Validitas 

Koefisien Korelasi Derajat Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Validitas tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Validitas sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Validitas rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Validitas sangat rendah 

Selain validitas, suatu tes juga harus reliabel. Tes ini dikatakan reliabel jika 

mampu memberikan hasil yang tetap sesuai dengan kenyataannya. Reliabilitas butir 

soal tes uraian diuji dengan rumus Alpha, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan, 𝜎𝑡
2 =  

∑ 𝑋2(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
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Keterangan: 

𝑟11 : Reliabilitas yang dicari 

𝑛 : banyaknya butir soal 

𝑁 : Jumlah peserta 

𝑋 : Skor tiap butir soal 

𝑖 : Nomor butir soal 

∑ 𝜎𝑡
2: Jumlah varians skor tiap butir soal 

𝜎𝑡
2 : Varians total 

 

Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment. Jika 𝑟11 > tabel maka soal tersebut reliabel. Jadi, 

dalam penelitian ini soal yang akan diambil adalah soal yang reliabel yaitu 𝑟11 > 

tabel. 

Tabel 3.3.4 Koefisien Reliabilitas dan Derajat Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Derajat Reliabilitas 

𝑟11 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Reliabilitas sedang 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Reliabilitas tinggi 

0,90 ≤ 𝑟11 < 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

 

Validitas soal tes dan reliabilitas tes dihitung dengan menggunakan software 

Microsoft Excell 2016. Data uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.3.5 Data Uji Validitas Instrumen Tes 

Nomor 

Soal 
r hitung r tabel 

Kategori 

Validitas 
Keterangan 

1 0,1730 0,344 Invalid Tidak 

digunakan 

x 

2 0,3223 0,344 Invalid Diganti 1 
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3 0,7353 0,344 Valid Digunakan 2 

4 0.6023 0,344 Valid Digunakan 3 

5 0,3834 0,344 Valid Digunakan 4 

6 0,3442 0,344 Valid Digunakan 5 

 

Tabel 3.3.6 Data Uji Reliabilitas Instrumen Tes 

Perhitungan 

Soal 

1 2 3 4 5 

Var Item 5,5 11,6 7,8 10,0 10,2 

Jumlah Var Item 45,227 

Jumlah Var Total 77,067 

Reliabilitas 0,413 

 

Data uji instrumen tes dari 6 soal yang tersedia menunjukkan 2 soal tidak 

valid, yakni 1 soal memiliki nilai r hitung yang rendah sehingga soal tersebut 

dibuang, sementara 1 soal memiliki r hitung yang mendekati kriteria valid sehingga 

soal tersebut diganti. Jadi jumlah soal yang ada menjadi 5 soal. Data uji reliabilitas 

yang diketahui merupakan derajat reliabilitas yang 5 soal. Derajatnya menunjukkan 

reliabilitas sedang.  

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara bersifat semi terstuktur dengan tujuan menemukan 

masalah secara terbuka, maksudnya subjek diajak mengemukakan pendapat dan 

ide-idenya secara langsung berkaitan dengan penyelesaian solusi siswa. Pedoman 

wawancara bagi siswa dibuat berdasarkan Newman Error Analysis. Pedoman 

wawancara bagi guru dibuat untuk mengetahui proses pembelajaran matematika 

dan tindakan yang diberikan guru untuk menghadapi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, 

3.4 Sampel Sumber Data 

 Pada saat proses wawancara dengan subjek penelitian, wawancara ditujukan 

kepada siswa yang mencerminkan kesalahan siswa lainnya, sehingga tidak semua 
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siswa diwawancara. Kriteria pemilihan kesalahan yang mencerminkan kesalahan 

siswa lainnya terbatas pada KAM siswa. Dari setiap KAM dipilih beberapa 

kesalahan yang unik tetapi dalam kasus yang sering dirasakan di lapangan. 

Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan triangulasi sumber yaitu nilai ulangan 

harian mata pelajaran matematika, informasi dari guru matematika, dan nilai dari 

tes penelitian. Dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan kesulitan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal masalah kontekstual. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Cara atau teknik dalam pengumpulan data dibedakan menjadi tes, observasi, 

wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan. Macam=macam tenik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

No Pertanyaan Penelitian 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

1 Bagaimanakah kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika kontekstual pada 

masing-masing level KAM? 

 Tes 

 

Siswa  

2 Kesulitan-kesulitan apakah yang 

dihadapi siswa dalam menyelesaikan 

soal? 

 Tes 

 Wawancara 

Siswa 

Siswa,Guru 

 

 Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018). Dengan waawancara, narasumber dan 

peneliti dapat bertukar informasi sehingga dapat diketahui ide tentang penyelesaian 

tes yang dilakukan siswa selaku narasumber. Berdasarkan tabel di atas, kita ketahui 

bahwa teknik pengumpulan data pada: 
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1. Pertanyaan penelitian yang pertama, dilakukan penilaian terhadap hasil tes dan 

diidentifikasi kesalahan-kesalahan siswa setiap soal tes tersebut. 

2. Pertanyaan penelitian yang kedua, dilakukan wawancara kepada siswa setelah 

peneliti memberikan tes dan mengetahui hasil tesnya. Wawancara atau tanya 

jawab dengan siswa dengan tujuan megetahui keterangan mengenai hasil tes 

masing-masing kesalahan yang dilakukan siswa yang bersangkutan. 

Wawancara ini merupakan wawancara semi-struktur, dimana menggunakan 

struktur penyelesaian Newman terhadap siswa yang diminta mencurahkan ide-

ide penyelesaian. 

3.6 Analisis Data Penelitian 

Tahap analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, mamilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dalam bentuk tabel dan teks deskriptif. 

Sajian data akhir tipe kesulitan menyelesaikan soal dituangkan dalam tabel 

banyaknya subjek dan prosentasenya. Rumus persentase dan kriterianya 

sebagai berikut (Manning dan Effendi, 1991, hlm.263): 

 

Rumus prosentase:   𝑝 = 𝑓/𝑛 × 100% 

dengan: 

𝑝 = prosentase 

𝑓 = banyaknya subjek 

𝑛 = jumlah seluruh subjek 
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Tabel 3.9 Kriteria Persentase Siswa  

Prosentase Kriteria 

100% Seluruhnya 

75%-99% Sebagian besar 

51%-74% Lebih dari setengahnya 

50% Setengahnya 

25%-49% Kurang dari setengahnya 

1%-24% Sebagian kecil 

0% Tidak ada 

 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, maka 

dilakukan triangulasi untuk memperoleh data yang valid sehingga dapat dibuat 

sebuah kesimpulan mengenai kesulitan siswa. Proses triangulasi yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi adalah pendekatan multi 

metode yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. 

Triangulasi adalah upaya mengecek kebenaran data dari sudut pandang yang 

berbeda. Menurut Wiersma (1991, hlm.232), “Triangulation is qualitative cross-

validation. It accesses the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data sources or multiple data procedures”. Triangulasi teknik dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data menggunakan tes dan 

wawancara. Jika setelah dilakukan triangulasi belum diperoleh data yang valid, 

maka peneliti melakukan pengumpulan data kembali, mereduksi dan mengambil 

kesimpulan.  

 


