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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-

angka (Sudarwan Danim. 2002, h. 51). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena 

tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy. J. Moleong, 2000, h. 3). Sementara 

itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Lexy. J. Moleong, 2000, h. 17). 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah 

tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

berpikir kritis matematis dengan Graded Response Models (GRM) siswa kelas VII 

SMP Negeri 20 Poleang Utara Kabupaten Bombana. 
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3.2 Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengukur kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa dengan Graded Response Models (GRM) melalui 

tes berpikir kritis matematis siswa serta melakukan wawancara terhadap siswa. 

Setelah data diperoleh peneliti mengelolah dan menganalisis serta mengambil 

kesimpulan yang berkenan dengan data tersebut. Peneliti menganalisis data tersebut 

melalui jawaban siswa dengan melihat jenis kemampuan berpikir kritis siswa 

berdasarkan 4 indikator yaitu interprestasi, analisis, evaluasi dan inferensi. 

Prosedur penelitian dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

3.2.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian terdiri dari beberapa langkah berikut. 

a. Observasi lokasi penelitian 

b. Menyusun proposal penelitian 

c. Menyusun perizinan kelembagaan yang terkait 

d. Menyiapkan instrument penelitian 

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Sebelum pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data, 

pada tahap ini terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin 

kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Poleang Utara dan pihak informan lain 

yang terlibat dalam penelitian ini yaitu guru mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 20 Poleang Utara dengan membawa surat izin formal penelitian dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan 
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tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, 

kemudian menentukan waktu melakukan penelitian. Pelaksanaan dalam penelitian 

terdiri dari beberapa langkah berikut. 

a. Memberikan tes kemampuan berpikir kritis matematis dengan materi 

perbandingan kepada siswa kelas VII yang menjadi subjek penelitian. 

b. Melakukan wawancara kepada subjek untuk mengetahui dan menelusuri 

langkah-langkah siswa dalam menyelesaikan soal tes pada materi perbandingan. 

Penelitian ini menggunakan alat perekam handphone (HP) untuk menyimpan 

data hasil wawancara. 

c. Memperoleh data hasil tes dan wawancara, melakukan analisis data dengan 

Graded Response Models (GRM). 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 20 Poleang Utara, Kabupaten 

Bombana. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019 sampai 

tanggal 27 Februari 2020 semester genap tahun ajaran 2019/2020.  

 

3.4 Latar Penelitian  

Latar penelitian mencangkup ruang, waktu atau keadaan dalam 

penelitian. Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan siswa kelas 

VII SMP Negeri 20 Poleang Utara. Lokasi penelitian yakni tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 
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penelitian yang akurat.  Penentuan Lokasi penelitian menentukan cara terbaik untuk 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan 

dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Lokasi yang 

diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja, yang dilakukan di Desa 

Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara dengan 

alasan yaitu sekolah tersebut mendukung faktor yang ingin peneliti teliti dimana 

siswanya memiliki kriteria kemampuan berpikir matematisnya beragam. 

 

3.5 Partisipan 

Subjek penelitian dipilih secara acak dimana kelas yang terpilih yaitu 

kelas VII B dari 3 kelas yang homogen. Kelas VII B berjumlah 23 siswa yang 

menjadi subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan 6 siswa 

yang memenuhi kategori berpikir kritis melalui purposive sampling. Purposive 

sampling yaitu pemilihan responden berdasarkan kategori yang diperlukan oleh 

peneliti. Kategori berpikir kritis diantaranya adalah kategori tinggi 60% < 𝑝 ≤

100, sedang 40% < 𝑝 ≤ 60%, dan rendah 0% < 𝑝 ≤ 40%. (Anike Putri.2018, 

h.798) 

 

3.6 Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:  

3.6.1 Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi, 2013, h. 39). Metode 

pengambilan data primer dilakukan dengan cara memberikan siswa soal tes 
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berpikir kritis. Setelah menyelesaikan soal tes dilanjutkan dengan wawancara 

langsung terhadap siswa kelas VII-B SMP Negeri 20 Poleang Utara. 

3.6.2 Data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari 

sekolah, internet, jurnal dan lain sebagainya (Sumadi, 2013, h. 39). 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau 

menggunakanya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat 

atau dilaporkan (Sumadi, 2013, h. 39). Dalam penelitian ini data sekundernya 

merupakan data yang diambil berdasarkan nilai UTS siswa kelas VII SMP 

Negeri 20 Poleang Utara, jurnal dan buku literatur lainnya. 

Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu: (1) kata-kata dan tindakan 

(dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi); (2) sumber tertulis (berupa 

buku-buku majalah ilmiah, arsip-arsip dan lain-lain dikumpulkan dengan observasi 

atau pengamatan dan fotokopi atau salinan ulang); (3) foto (dikumpulkan dengan 

cara pengamatan dan fotokopi); (4) data statistik (Tohirin, 2012, h. 61). 

 

3.7 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan tes dan wawancara. Tes digunakan untuk menentukan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan wawancara digunakan untuk memperoleh 

kredibilitas data. 

3.7.1 Tes 

Tes yang digunakan berupa soal yang memuat aspek-aspek kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa pada materi perbandingan. Penyusunan soal terdiri 
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dari 5 butir soal essay yang memuat 4 indikator berpikir kritis  yaitu interprestasi, 

analisis, evaluasi dan infrensi. Soal disusun berdasarkan 4 indikator berpikir kritis. 

Adapun rubrik penilaian skor tes kemampuan berpikir kritis matematis yang 

digunakan pada penelitian ini terlihat Tabel 3.1 (Anike Putri, 2018, h. 797-798). 

Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Skor Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Indikator Rubrik Penelitian  Skor 

Interprestasi 

Tidak menulis yang diketahui dan yang ditanyakan. 0 

Menulis yang diketahui dan yang ditanyakan dengan 

tidak tepat. 
1 

Menulis yang diketahui saja dengan tepat atau yang 

ditanyakan saja dengan tepat. 
2 

Menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi 

kurang lengkap. 
3 

Menulis yang tidak diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan tepat dan lengkap. 
4 

Analisis 

Tidak membuat model matematika dari soal yang 

diberikan. 
0 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

tetapi tidak tepat. 
1 

Membuat model matematika dari soal yang diberikan 

dengan tepat tanpa memberikan penjelasan. 
2 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

dengan tepat tetapi ada kesalahan dalam penjelasan. 
3 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

dengan tepat dan memberikan penejelasan yang benar 

dan lengkap. 

4 

Evaluasi 

Tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal. 0 

Menggunakan strategi yang tidak tepat dan tidak 

lengkap dalam menyelesaikan soal. 
1 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, tetapi tidak lengkap atau menggunakan strategi 

yang tidak tepat tetapi lengkap dalam menyelesaikan 

soal. 

2 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengkap tetapi melakukan kesalahan dalam 

perhitungan atau penejelasan. 

3 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengakap dan benar dalam melakukan perhitungan 

atau penjelasan. 

4 

Inferensi Tidak membuat kesimpulan. 0 
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Indikator Rubrik Penelitian  Skor 

Membuat kesimpulan yang tidak tepat dan tidak sesuai 

dengan konteks soal. 
1 

Membuat kesimpulan yang tidak tepat meskipun 

disesuaikan dengan konteks soal. 
2 

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan 

konteks tapi tidak lengkap. 
3 

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan 

konteks dan lengkap. 
4 

Data dari hasil tes yang diperoleh kemudian diolah dengan  

menggunakan rumus presentase sebagai berikut. 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

Keterangan: 

𝑝 = Presentasi 

𝑓 = Frekuensi jawaban siswa 

𝑛 = Jumlah skor keseluruhan (skor maksimum) 

100% = Angka tetap 

Pengelompokan kriteria kemampuan berpikir kritis siswa yang 

digunakan dalam penelitian ini dipersentasekan dalam Tabel 3.2 (Anike Putri, 2018, 

h. 798). 

Tabel 3.2 Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis 

Skor Kriteria 

80% <  𝑝 ≤  100% Sangat Tinggi 

60% <  𝑝 ≤  80% Tinggi 

40% <  𝑝 ≤  60% Sedang 

20% <  𝑝 ≤  40% Rendah 

0% <  𝑝 ≤  20% Sangat Rendah 

3.7.2 Wawancara 

Wawancara  dilakukan kepada  informan dengan cara melakukan tanya 

jawab atau percakapan langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan 

daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data (Anike 

Putri, 2018, h. 798). Dalam penelitian kualitatif, wawancara biasanya dilakukan 
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secara tidak berstruktur (Tohirin, 2012, h. 61). Namun demikian, peneliti boleh 

melakukan wawancara untuk penelitian kulitatif secara berstruktur (Tohirin, 2012, 

h. 61). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri langkah-

langkah subjek penelitian dalam menyelesaikan soal tes berpikir kritis. Hasil 

wawancara akan dijadikan perbandingan dalam menganalisis keabsahan data 

peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian 

antara jawaban tes tertulis dengan wawancara langsung dari siswa untuk 

memperoleh data kemampuan berpikir kritis. Pedoman wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacuh pada penelitian Farida (Farida, Irkham, 2018). 

 

3.8 Prosedur Analisis Data 

Berdasarkan tahapan ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang 

telah terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Analisis data meliputi analisis hasil tes kemampuan berpikir kritis 

matematis dan analisis hasil wawancara tes kemampuan berpikir kritis matematis, 

kemudian analisis teori respond butir pada tes kemampuan berpikir kritis matematis 

dengan Graded Response Models (GRM). Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

tiga analisis yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data dan 

penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

3.8.1 Mengumpulkan data 

Pengumpulan data yaitu diawali dengan observasi terlebih dahulu, 

setelah itu peneliti melakukan wawancara terbuka dengan guru mata pelajaran 

matematika. Data juga diperoleh melalui tes kemampuan berpikir kritis siswa dan 
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wawancara langsung terhadap siswa. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti 

memiliki 3 kategori  hasil tes berpikir kritis yaitu berkemampuan tinggi memiliki 

skor 60% < 𝑝 ≤ 100%, kemampuan sedang memiliki skor 40% < 𝑝 ≤ 60%,  dan 

kemampuan rendah memikliki skor 0% < 𝑝 ≤ 40%,. Kategori merujuk pada 

penelitian Renny Ninda Sari, dkk. Tahun 2019.  

3.8.2 Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan teperinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam 

uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, 

dipilih hal pokok, difokuskan pada hal penting kemudian dicari tema atau polanya. 

3.8.3 Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu 

kesimpulan.  
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3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data 

(Afrizal, 2014, h. 180). penarikan kesimpulan dilakukan setelah data hasil berpikir 

kritis dianalisis keakuratannya dalam Graded Response Models (GRM). Peneliti 

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan 

yang tentatif (Afrizal, 2014, h. 180) . Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian 

berdasarkan observasi dan wawancara.  

3.8.5 Pemekriksaan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena 

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. 

Adapun teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengecekan data yang dikembangkan oleh Lexy j. Maleong (Lexy. J. 

Moleong, 2000, h. 17) sebagai berikut. 

3.8.5.1 Perpanjangann Keikutsertaan  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti terjung 

langsung kelapangan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian. 

Keikut sertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi 
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memerlukan waktu yang lebih lama dari sekedar untuk melihat dan mengetahui 

subjek penelitian. 

3.8.5.2 Ketekunan  

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten intrepetasi 

dengan  berbagai cara dalam. Kaitan dengan proses analisis yang konsisten atau 

tentatif. Ketekunan pengamatan dimaksud untuk menentukan data dan informasi 

yang relevan dengan persoalan yang telah dicari oleh peneliti,kemudian peneliti 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.  

3.8.5.3 Tringulasi  

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke 

informan yang lainnya. Dalam pengecekan keabsahan data pada pada penelitian ini, 

peneliti juga menggunakan triangulasi, yaitu cara pemeriksaan data tersebut bagi 

keperluan pengecekan atau sebagian bahan pembanding terhadap data tersebut. 


