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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian “kualitatif deskriptif”. “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau 

menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi tertentu, tidak untuk mencari ataupun menerangkan keterkaitan antar 

variabel.”1 menurut Maleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan 

yang dapat diamati.2 Penelitian deskriptif menurut Best adalah penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa 

adanya.3      

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 konawe selatan yang beralamat di 

jalan KH. Agus Salim, desa Lambusa, kecamatan Konda. Pemillihan lokasi ini di 

dasarkan atas pertimbangan bahwa MTsN 1 konawe selatan merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang bertangung jawab terhadap peningkatan kualitas 

                                                           
1Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedure, (Jakarta: Kencana, 

2013) 

2Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, 

h.4. 

3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet XI, (2013), 

hal. 47 
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mutu. Pendidikan masyarakat terutama para peserta didik di sekitar sekolah 

tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019. 

C. Latar Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MTsN 1 Konawe Selatan. Adapun 

yang menjadi pertimbangan penulis memilih lokasi ini adalah dari observasi awal, 

yaitu ditemukan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal  

Aritmetika Sosial di MTsN 1 Konawe Selatan. 

D. Metode dan Proses Penelitian 

Penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif data kualitatif. 

Penelitian ini berusaha menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil obyek 

penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. menurut Maleong 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.4 

Proses penelitian ini yang dilakukan yaitu dengan Observasi awal, 

Wawancara terhadap guru Matematika kelas VII, sebelum peneliti melakukan 

penelitian dengan memberikan tes kepada siswa kelas VII terlebih dahulu peneliti 

menvalidasi dan merealibilitas soal kepada kelas VIII yang sudah melalui materi 

Aritmetika Sosial. Adapun proses penelitiannya setelah akhir matapelajaran 

Aritmetika selesai, peneliti melekukan tes setelah itu menganalisis hasil jawaban 

                                                           
4 Lexi J Moleong, metodologi penelitian kualitatif, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2002, h. 3. 
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siswa kelas VII untuk melihat letak kesalahan-kesalan pada lembar jawaban, , 

setelah menganalis kesalahan-kesalahan siswa, langkah berikutnya peniliti 

melakukan proses wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan dengan 

cara Mewawancarai beberapa perwakilan dari siswa yang melakukan kesalan. 

E. Data dan Sumber Data 

Pengambilan informasi pada penelitian ini berdasarkan sumber data yang 

di peroleh peneliti yaitu terbagi menjadi dua: 

1. Data utama penelitian ini di peroleh dari hasil observasi lapangan,serta 

wawancara dengan informasi data dari Guru. 

2. Sumber data pendukung di peroleh dari hasil tes siswa dan informasi 

tambahan hasil Wawancara beberapa perwakilan dari siswa 

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Teknik tes 

Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal 

atau perintah/ suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil 

pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan 

tertentu terhadap peserta didik.5 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur pemahaman relasional matematika siswa. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menganalisis kesalahan 

siswa dalam mengerjakan masalah matematika.  

Pemberian tes ini bertujuan untuk memperoleh data dan bahan 

pengamatan mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

                                                           
5Asrul, Rusyidi Ananda, dan Rosnita. Evaluasi Pembelajaran, Bandung: Citapustaka 

Media, (2014), h. 2. 
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Matematika. Adapun soal yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes uraian 

dengan materi Aritmetika Sosial dengan indikator dapat dilihat pada tabel 3.1 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi                           Indikator Pencapaian                No Item Soal 

 Dasar(KD)                                Kompetensi (IPK) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah berkaitan 

dengan aritmetika 

social (penjualan, 

pembelian, 

potongan, 

keuntungan, 

kerugian, bunga 

tunggal, presentasi, 

bruto, neto, tara) 

4.9.1 Menyelesaikan masalah  

yang berkaitan dengan               1 dan 2 

keuntungan dan kerugian. 

4.9.2  Menyelesaikan masalah  

yang berkaitan dengan                1 dan 2 

persentase keuntungan  

dan kerugian 

4.9.3 Menyelesaikan masalah 

 yang berkaitan dengan                3 dan 4 

 Raba atau Diskon, bruto, 

tara dan neto 

4.9.4  Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan                       5 

Bunga Tabungan (Bunga  

Tunggal) 

4.9.5 Menyelesaikan masalah  

yang berkaitan dengan                 6 dan 7 

Pajak 

 

a) Uji Validitas 

  Uji Validasi mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil 

pengukuran.6Secara umum ada dua rumus atau cara Uji Validitas yaitu dengan 

Korelasi Pearson Product Moment (Korelasi Bevariate Pearson). Korelasi 

Product Moment adalah salah satu rumus yang dapat digunakan untuk mengukur 

                                                           
6Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuntitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islami, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), cet 1, h. 144 
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uji validitas, yaitu validitas butir soal atau validitas item tes dalam penelitian ini. 

Korelasi Product Moment adalah untuk mencari arah dan kekuatan hubungan 

antara variabel bebas (X) dan variabel tak bebas (Y) dan data  berbentuk interval 

dan rasio. Langkah-langkah untuk menghitung nilai korelasi (r), sebagai berikut:7 

1) Membuat tabel penolong 

Data (n) Variabel 

bebas (X) 

Variabel tak 

bebas (Y) 

XY X2 Y2 

1 …. …. …. …. …. 

2 …. …. …. …. …. 

3 …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. 

Jumlah ∑ = ∑ = ∑ = ∑ = ∑ = 

2) Menghitung nilai r 

Rumus :     

     2222
.

.

  







iiii

iiii

hitung

YYnXXn

YXYXn
r

 

Keterangan: 

rhitung = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

Xi = Skor tiap intem soal 

Yi = Total skor  

n = Jumlah responden 

3) Menghitung thitung. 

Tahapan menghitung nilai thitung 

                                                           
7Syofian Siregar, Statistika Terapan  untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kencana, 2015), 

cet 2, h. 202-203 
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Rumus: 

𝑡hitung =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − (𝑟)2
 

4) Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t dengan cara: 

taraf signifikansi α = 
0,05

2
 = 0,025 (dua sisi).  

5) Kaidah pengujian 

Jika ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka tidak ada hubungan. 

Jika thitung> ttabel, maka ada hubungan. 

6) Membandingkan ttabel dan thitung 

Membandingkan ttabel dan thitung ialah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara variabel X dan Y. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah 

instrumen.Uji ini dilakukan untuk melihat skor yang diperoleh hasil tesnya sama 

dengan hasil dari tes yang sama pada waktu yang berbeda.8 

Dalam mencari koefisien reliabilitas (r11)  digunakan soal tipe uraian dengan  

rumus Alpha Cronbach9sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝑉1
2 ) dengan 𝑉1

2 =
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑛
𝑛

 

 

                                                           
8 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: PradanaMedia Group, 2015), cet 1, h. 134 

9Anak Agung Putu Agung,  Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: UB Press, 2017), 

cet 1, h. 51 



40 

 

 

 

Keterangan:  

r11 = Nilai reliabilitas instrumen 

n = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians butir/item 

𝑉1
2 = Varians soal 

x = Skor tiap soal 

n = Banyaknya siswa 

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria sebagai  berikut:10 

Tabel 3.2 

Kriteria Koefisien Reliabilitas Instrumen 

       Koefisien Korelasi            Interpretasi Reliabilitas 

       0,90 ≤ r ≤ 1,00                    Sangat tetap/sangat baik 

       0,70 ≤ r < 0,90                    Tetap/baik 

       0,40 ≤ r < 0,70                    Cukup tetap/ cukup baik 

       0,20 ≤ r < 0,40                    Tidak tetap/buruk 

       r < 0,20                               Sangat tidak tetap/sangat 

                                                   tidak baik 

 

Berdasarkan hasil Analisis (lampiran 3) diketahui bahwa kesuluruhan 

item soal memenuhi Validitas instrument karena validitas merujuk pada sejauh 

mana alat ukur mengukur apa yang ingi di ukur, dengan tingkat Reliabilitas 

sebesar 0,745 maka dinyatakan dalam Interpretasi Reliabilitas bahwa instrument 

tersebut tetap/baik dan dapat di lihat pada tabel 3.2 diatas, instrument Reliabilitas 

merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka 

diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang bebeda, atau dengan 

                                                           
10 Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara. 2011) h. 195 
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seseperangkat butir-butir ekuivalen (equivalent items) yang berbeda, atau dibawah 

kondisi pengujian yang berbeda.   

2. Teknik wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang 

(tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud 

memperoleh keterangan. Menurut Moloeng adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

disebut terwawancara (interviewe).11 Wawancara terhadap informan yaitu sebagai 

sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang 

fokus penelitian.12 

Narasumber dari wawancara adalah seorang Guru dan siswa perwakilan 

tiap-tiap kesalahan, Wawancara bertujuan untuk mengetahui dan menangkap 

secara langsung seluruh informasi dan subyek penelitian, Wawancara dilakukan 

dengan memberikan soal yang sudah ditulis pada kertas kemudian siswa 

menjawabnya pada kertas yang sudah disediakan oleh peneliti dan dengan 

perekaman pada tape recorder sehingga hasil wawancara  menunjukkan keabsahan 

dan dapat terorganisir dengan baik untuk analisis selanjutnya.13  

                                                           
11Asrul, Rusyidi Ananda, dan Rosnita, Evaluasi Pembelajaran, hal. 192. 

12Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, (2012), hal.119. 

13Khannatul Fitriyani, Analisis Kesalahan Dalam Mengerjakan Soal ,Matematika Bentuk 

Uraian Pada Pokok Bahasan Persamaan Dan Pertidaksamaan Kuadrat Kelas X  Semester 1 Sma 

Negeri 1 Guntur, Jurusan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang 2009, h. 44-45 
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Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan pedoman 

wawancara dibuat setelah data hasil tes diperoleh. Subjek wawancara yaitu siswa  

dengan kesalahan yang berbeda-beda yang mewakili kesalahan siswa lain yang 

melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan terhadap 

siswa adalah sesuai dengan kesalahan yang dialaminya dalam mengerjakan soal 

tersebut. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi dan 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siswa saat melakukan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal Aritmetika sosial.  

3. Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti menghimpun dokumen-dokumen sesuai kebutuhan 

peneliti, seperti surat-surat atau data-data dari sekolah mengenai data guru dan 

siswa, serta surat bukti kegiatan yang dikeluarkan sekolah dan foto-foto kegiatan 

yang dilakukan peneliti selama di lapangan. 

G. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dilakukan selama pengumpulan data. 

Spradley mengemukakan bahwa analisis data dibuat dengan menggunakan prinsip 

pencatatan, yaitu: 
14 

1) Prinsip identifikasi bahasa yaitu mengidentifikasi bentuk bahasa yang 

digunakan, 

2) Prinsip verbatim yaitu mencatat ucapan atau perkataan sebagaimana yang 

dikatakan oleh pelakunya. 

                                                           
14 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya h. 

248. 
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3) Prinsip konkrit yaitu menggunakan bahasa yang konkrit bukan hanya 

memberikan nama pada suatu tindakan. 

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. 

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan 

sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses 

pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan, 

peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut Sanafiah Faisal yaitu setelah 

seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara 

kualitatif melalui pengecekan (editing) data, display data verifikasi data sebagai 

berikut:15 

1.   Editing data yakni semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data 

mana yang digunakan 

2.   Display data yaitu tehnik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik 

membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan; 

3.  Verifikasi data yakni tehnik analisa yang dilakukan dalam mencari 

makna data dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian diolah 

sedemikian sehingga data-data yang pada awalnya belum lengkap akan 

tertutupi oleh data-data atau informasi baru sebagai pelengkap untuk 

disimpulkan menjadi pemikiran baru. 

                                                           
15Sanafiah Faisal, metode penelitian sosial (Jakarta, Erlangga, 2001), h. 112 
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Dalam menganalisi data mengacu pada Teori tipe kesalahan oleh 

Newman yang dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawa ini:16 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Kesalahan Siswa dalam Masalah Matematika 

Indikator yang di ukur    Indikator kesalah siswa dalam menyelesaiaka   

                                                                  Masalah matematika               

Kesalahan membaca          a. Kesalahan membaca 

                                              b. Kesalahan dalam membaca kata- kata 

                                                  Penting dalam pertanyaan. 

c. Dapat membaca dengan benar akan tetapi 

akan tetapi tidak bisa mengambil informasi 

yang penting 

Kesalahan pemahaman     a. Tidak bisa menentukan apa yang diketahui  

                                                 dan apa yang di tanyakan dari soal 

                                             b. Salah dalam menentukan apa yang di ketahui 

                                                 dan apa yang di tanyakan dari soal  

                                             c. Salah dalam menentukan apa yang di ketahui  

                                     dan apa yang ditanyakan dari soal 

                                 d. Tidak menggunakan informasi atau belum 

                                      menangkap informasi yang yerkandung dari  

                                      soal.                     

Kesalahan Transformasi   a. Salah dalam menentukan langkah-langkah  

                                                 penyelesaian dan langngkah-langkah mana  

                                                 yang didahulukan dalam dalam penyelesaian  

                                                 soal. 

Kesalahan proses               a. Salah dalam pengoperasikan perhitungan 

    penyelesaian                       dalam menyelesaikan soal 

                                                           
16Prakitipong N. & Nakamura, S, Analysis of Mathematics Perfomance of Grade Five 

Students in Thailand Using Newman procedure( Jurnal of Internasional Coomperration in 

Education, vol. 9, No. 1, 2006), h. 113. 
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                                             b. Salah dalam menentukan sistematika 

                                                 penyelesaian soal matematika 

                                            c.  Salah dalam menentukan operasi hitung  

                                                 dalam menyelesaikan soal 

Kesalahan penentuan       a. Salah dalam menentukan jawaban akhir 

    (jawaban akhir)                ataupun tidak menentukan jawaban akhir 

                                                dari soal 

                                            b. Salah dalam menentukan kesimpulan 

                                                ataupun tidak menentukan kesimpulan dari 

                                                jawaban akhir soal. 

 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif  perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data biasa atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan tehnik trianggulasi yaitu: tehni pemerikasaan 

keabsahan data dengan  memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada 

untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data 

yang ada. Trianggulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri 

dari sumber, metode, penyidik dan teori.17 

Wlersma menjelaskan, 

tekhnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai 

bahan perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi dilakukan 

dengan mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan 

teori.18 Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
17Sanafiah Faisal, metode penelitian social…, h. 78 

18Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & B (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 

273 
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menggunakan 3 (tiga) macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, 

trianggulasi metode dan trianggulasi waktu: 

  

1. Trianggulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui alat dan waktu yang berbeda. 

2. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data 

observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah 

dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik 

yang sesuai dengan penelitian ini. 

3. Trianggulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten pada waktu yang berbeda. 
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