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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi yakni 

strategi-strategi yang bersifat bersifat interaktif, seperti observasi langsung, 

wawancara, dan teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan sebagainya 

(Nurani dkk, 2020).  Penelittian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa SD Negeri 02 Moramo Utara. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN 02 Moramo Utara, Desa 

Tanjung Tiram, Kecamatam Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan pada 

semester genap tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Juni-Agustus 2021. 

3.3 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 02 

Moramo Utara yang berjumlah 24 siswa. Enam siswa diambil sebagai informan 

penelitiaan dengan 3 kategori, yaitu: 2 berkemampuan tinggi, 2 berkemampuan 

sedang, dan 2 berkemampuan rendah, berdasarkan hasil prestasi didalam kelas 

selama ini. Peneliti mewawancarai 6 informan tersebut berdasarkan jawaban yang 



 

22 

 

telah dikerjakan untuk mengekplorasi hasil berfikirnya. Selanjutnya hasil jawaban 

Tes Pemecahan masalah matematika dan hasil wawancara dianalisis untuk melihat 

deskripsi kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

(Yuwono dkk, 2018). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

dan dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan agar memperolah 

informasi yang diharapkan.  

1. Dokumentasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dokumentasi adalah data-data penting yang berkaitan dengan keadaan 

dan operasional dari obyek penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai penguat 

data yang diperoleh peneliti selama melaksanakan observasi termasuk 

dokumentasi hasil kerja siswa terhadap soal tes yang di berikan. Pada penelitian 

ini dokumentasi hasil kerja siswa dalam menyelesaikan masalah pecahan 

bertujuan untuk memberi gambaran kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa terhadap materi pecahan. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap siswa. Wawancara 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Wawancara dilakukan setelah memperoleh 

gambaran kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

1. Tes 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk membuat kategori kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan  indikator pemecahan masalah 

matematika. Adapun indikator pemecahan masalah matematika yang digunakan 

dalam penelitian ini menurut langkah- langkah Polya yaitu:  

Tabel 3.1 Indikator Pemecahan Masalah Matematika 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. 

 

Memahami masalah 

 

a)  siswa dapat menentukan hal yang diketahui 

dari soal 

b) siswa dapat menentukan hal yang ditanyakan 

dari soal 

2. Merencanakan 

penyelesaian 

a) siswa dapat menentukan syarat lain yang tidak 

diketahui pada soal seperti rumus atau 

informasi lainnya jika memang ada 

b) siswa dapat menggunakan semua informasi 

yang ada pada soal 

c) siswa dapat membuat rencana atau langkah-

langkah penyelesaian dari soal yang diberikan 

3. Menyelesaikan 

masalah 

a) siswa dapat menyelesaikan soal yang ada 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

dibuat sejak awal 

b) siswa dapat menjawab soal dengan tepat 

4. Melakukan 

pengecekan kembali 

a) siswa dapat memeriksa kembali jawaban yang 

telah diperoleh dengan menggunakan cara atau 

langkah yang benar 

b) siswa dapat meyakini kebenaran dari jawaban 

yang telah dibuat 

(Widyastuti, 2017). 
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Tes yang berikan kepada siswa sesuai dengan dengan indikator pemecahan 

masalah matematika. Adapun kisi-kisi tes dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Tes Kemampuan Pemecahan masalah matematika 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Indikator 

Kemampuan 

Pemecahan masalah 

matematika 

Bentuk 

Soal 

 

No. 

Soal 

3.1 Menjelaskan 

pecahan-pecahan 

dengan gambar 

dan model 

konkret.  

3.1.1 

Menyebutkan 

unsur-unsur 

pecahan. 

- Memahami masalah 

- Membuat rencana 

pemecahan masalah 

matematika  

- Melaksanakan 

rencana/ 

perhitungan 

- Memeriksa kembali 

Essay 

 

1, 2 

3.1.2 

Menunjukkan 

bentuk pecahan 

dari suatu 

gambar atau 

model konkret. 

4.1 Memahami 

konsep pecahan, 

pecahan dan 

operasi hitung 

pecahan 

menggunakan 

benda konkret 

atau gambar 

4.1 Memahami 

konsep pecahan 

dengan 

menggunakan 

benda konkret, 

gambar dan 

simbol. 

- Memahami masalah 

- Membuat rencana 

pemecahan masalah 

matematika  

- Melaksanakan 

rencana/ 

perhitungan 

- Memeriksa kembali 

Essay 3, 4, 

dan 

5 

 

Adapun kriteria tingkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 Kriteria Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

No. Interval Kategori 

1 80 100Y  Tinggi 

2 Y60 < 80 Sedang 

3 Y < 60 Rendah 

(Halistin, Kadir & La Masi, 2015). 
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Keterangan : 

Y : Skor kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

Adapun pedoman penskoran kemampuan pemecahan masalah 

matematika dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Pemecahan Masalah Matematika  

No. Aspek yang 

dinilai 

Keterangan Skor 

1 Memahami 

masalah  

 

Salah menginterpretasikan/ salah sama sekali 

(tidak menyebutkan/ menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal) 

0 

Salah menginterpretasikan sebagian soal, 

mengabaikan kondisi sosial (menyebutkan/ 

menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal dengan kurang tepat) 

1 

Memahami masalah soal selengkapnya 

(menyebutkan/ menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal dengan 

tepat) 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merencanakan 

penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada rencana, membuat rencana yang 

tidak relevan (tidak menyajikan urutan langkah 

penyelesaian sama sekali) 

0 

Membuat rencana pemecahan yang tidak dapat 

dilaksanakan, sehingga rencana itu tidak 

mungkin dapat dilaksanakan (menyajikan 

urutan langkah penyelesaian yang mustahil 

dilakukan) 

1 

Membuat rencana dengan benar tetapi salah 

dalam hasil/tidak ada hasil (menyajikan urutan 

langkah penyelesaian yang benar tetapi 

mengarah pada jawaban yang salah) 

2 

Membuat rencana yang benar tapi belum 

lengkap (menyajikan urutan langkah 

penyelesaian yang benar tetapi kurang 

lengkap) 

3 

Membuat rencana sesuai prosedur dan 

mengarahkan pada solusi yang benar 

(menyajikan urutan langkah yang benar dan 

mengarah pada jawaban yang benar) 

4 

 3 Menyelesaika

n masalah  

 

Tidak melakukan perhitungan 0 

Melaksanakan prosedur yang benar dan 

mungkin menghasilkan jawaban benar tapi 

salah perhitungan 

1 

Melakukan proses yang benar dan 

mendapatkan  hasil yang benar 

2 
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4 Melakukan 

pengecekan 

kembali  

Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada 

keterangan lain 

0 

Ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas  1 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk melihat 

kebenaran proses.  

2 

 

(Fadillah, 2018).  

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan ketika selesai melakukan potret kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa untuk mencari tahu sejauh mana 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Wawancara yang diberikan kepada siswa berupa wawancara langsung dengan 

narasumber setelah melakukan tes untuk memperoleh informasi terkait 

apakah narasumber paham secara teoritis.  

3.6.  Validitas Instrumen 

1. Validasi Ahli 

Validitas isi merupakan validitas yang diperoleh dari pengujian 

terhadap kelayakan atau kesesuaian isi tes melalui analisis rasional oleh panel 

yang berkompeten atau expert judgement (penilaian ahli). Untuk instrumen 

evaluasi berbentuk tes, pembuktian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan (Sugiyono, 2016). Dalam membuktikan validitas isi butir 

instrumen, peneliti menggunakan rumus indeks Aiken (V) yang dikemukakan 

oleh Retnawati (2016: 18), yaitu:  

𝑉 =
∑ 𝑆

𝑁 (𝐶 − 1)
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Keterangan:  

V = Indeks Kesepakatan Ahli Mengenai Validitas Butir  

S = R - 𝐿0  

𝐿0 = Angka Penilaian Validitas Terendah  

C = Angka Penilaian Validitas Tertinggi  

N = Banyaknya Ahli/Validator  

R = Angka yang Diberikan Oleh Ahli. 

Nilai yang diperoleh kemudian diklasifikasikan validitasnya. 

Pengklasifikasian validitas isi instrumen didasarkan tabel  berikut:               

Tabel 3.5 Pengklasifikasian Validitas Isi 

No Indeks Aiken (V) Validitas 

1 0 ≤ V ≤ 0,4 Kurang valid (rendah) 

2 0,4 < V ≤ 0,8 Cukup valid (sedang) 

3 0,8 < V ≤ 0,1 Sangat valid (tinggi) 

     (Retnawati, 2016) 

Dalam melakukan validasi isi butir soal, peneliti meminta bantuan 

kepada 3 orang ahli/validator yang terdiri dari 2 orang dosen matematika dan 1 

guru mata pelajaran. Ahli/validator menilai dan memberikan masukan 

menggunakan lembar validasi yang telah disediakan terhadap keempat paket 

instrumen yang telah disusun. Yang menjadi validator dapat dilihat pada tabel 3.6 

berikut: 

Tabel 3.6. Nama Validator Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

No Validator Nama Validator NIP 

1 Validator ke-1 Firman Riansyah M.Sc 199203122020121016 

2 Validator ke-2 Imaludin Agus M.Pd. 199201262019031010 

3 Validator ke-3 Esterline Rene S.Pd 196602221996032001 
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Hasil pengujian validitas kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang telah dilakukan diperoleh pada tabel berikut. 

Tabel 3.7.  Hasil Pengujian Validitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

Aspek Yang 

Dinilai 

Validator 1 Validator 

2 

Validator 3 

1 5 4 5 

2 5 5 5 

3 4 4 5 

4 4 4 5 

5 4 4 4 

6 4 4 4 

7 4 4 5 

8 4 5 5 

r 4,25 4,25 4,75 

s 3,25 3,25 3,75 

∑s 10,25     

V 0,854166667     

Kategori Sangat Tinggi     

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan 

dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini meliputi : reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

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

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

membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2013). Reduksi dilakukan agar peneliti 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Semua data 
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yang berhasil dikumpulkan peneliti, selanjutnya direduksi untuk memperoleh 

data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan.  

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk 

tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Sugiyono 

menambahkan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data ini, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan. Sehingga, akan 

semakin mudah untuk dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

diteliti agar menjadi jelas (Sugiyono, 2013).  

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan cara membandingan hasil tes dan wawancara yang telah dilakukan, 

dengan kata lain bahwa dengan triangulasi berarti kita akan mengecek sejauh 

mana keterkaitan antara hasil tes dan wawancara yang telah dilakukan.  

Adapun teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian 

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

Indriyani, 2013) :  
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1. Perpanjangan Keikutsertaan  

Dalam penelitian kualitatif peneliti terjun kelapangan dan ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan informan penelitian. Keikutsertaan tersebut tidak 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan waktu yang 

lebih lama dari sekedar untuk melihat dan mengetahui informan penelitian. 

2. Ketekunan / Keajengan Pengamatan  

Keajengan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten 

atau tentatif. Ketekunanan pengamatan dimaksudkan  untuk menentukan 

data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh 

peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. 

3. Triangulasi  

Tringulasi 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 penelitian ini, peneliti juga menggunakan triangulasi, yaitu cara 

pemeriksaan data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian bahan 

pembanding terhadap data tersebut. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :  

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan data hasil wawancara terhadap guru dengan wawancara 

yang dilakukan dengan siswa. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil tes yang diberikan. 
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4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

5. Membandingkan apa yang dituliskan dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi.  

6. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

 


