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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang 

dilakukan adalah deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses 

penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-

kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, 

serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (Walidin dkk., 2015:75). 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari 

penelitian ini baisanya berupa pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas 

(Priyono, 2016:33) 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sejak 18 Maret 2021 hingga 29 Mei 2021 

pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan bertempat di MAN 1 Konawe 

Selatan. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan siswa masih 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal HOTS dan belum adanya 

penelitian terkait analisis kesalahan yang dilakukan di MAN 1 Konawe Selatan. 

Selanjutnya, setelah observasi awal berupa wawancara dengan seorang guru, 

terdapat siswa yang masih kesusahan dan melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal HOTS.   
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3.3. Partisipan. 

Paritsipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, 

diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif 

mengkaji perspektif partisipan dengan berbagaimacam strategi yang bersifat 

interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, 

dokumen-dokumen (Siyoto dan Sodik, 2015. P. 12). Partisipan pada penelitian ini 

yaitu 17 orang siswa MAN 1 Konawe Selatan. Penelitian ini berfokus untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan dan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

tipe HOTS pada pokok bahasan Program Linear kelas XI IPA 2. Pemilihan 

partisipan dilihat dengan melihat karakteristik siswa dimana siswa pada kelas 

tersebut memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tersebar pada 

kemampuan tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Hal tersebut dapat diketahui 

dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru dan potret hasil kerja siswa. 

Setelah dilakukan analisis terkait kesalahan siswa, diperoleh hasil bahwa siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada 

rentang kemampuan tingkat tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui lebih 

dalam terkait kesalahan siswa, maka dilakukan wawancara terhadap 1 orang siswa 

berkemampuan tinggi, 1 orang berkemampuan sedang, dan 2 orang 

berkemampuan rendah. Adapun  tingkat kemampuan siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel 3.1; Tingkat Kemampuan Siswa 

Tingkat Kemampuan Jumlah 

Tinggi 1 

Sedang 2 

Rendah 14 

Total 17 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu potret hasil 

kerja siswa, wawancara dan dokumentasi.  

3.4.1. Potret Hasil Kerja Siswa. 

Potret hasil kerja siswa diperlukan untuk mengidentifikasi jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Potret 

hasil kerja siswa diperoleh dari soal yang telah disiapkan oleh peneliti kemudian 

dijawab oleh siswa. Potret hasil kerja siswa kemudian dianalisis untuk mengetahui 

jenis dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Adapun potret hasil kerja siswa terdapat pada lampiran 8 halaman107. 

3.4.2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

mengadakan wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain. Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan padasuatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Walidin dkk, 

2015:133). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam lagi 

terkait hasil yang diperoleh dari tes yang telah dilakukan siswa terkait kesalahan 

siswa dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal tipe 

HOTS, selain itu akan dilakukan wawancara terkait tanggapan siswa dalam 

melihat dan menyelesaikan soal tersebut. Adapun pedoman wawancara terkait 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika terdapat pada 

lampiran 7 halaman 106. 
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3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini 

berbentuk foto pada kegiatan pengambilan data (pemberian soal tes) dan proses 

wawancara. Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif sebagai bentuk bukti telah melakukan penelitian. 

Adapun dokumentasi kegiatan terdapat pada lampiran 10 halaman 136 dan 

lampiran 11 halaman 137. 

3.5. Istrumen Penelitian. 

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian perlu dilakukan 

kegiatan pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data diperlukan sebuah 

alat atau instrumen pengumpul data. Alat pengumpul data dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu test dan nontest. Instrumen yang berwujud tes digunakan pada 

variabel yang mengukur pengetahuan, kemampuan atau kompetensi sedangkan 

instrumen non tes digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki cakupan 

luas, tidak mengandung unsur benar atau salah seperti pendapat, sikap, 

kepemilikan pribadi, dll (Mulyatiningsih, 2011:24-25). Pada penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah instrumen tes untuk mengetahui jenis kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soa tipe HOTS pada pokok 

bahasan Program Linear. Untuk menyusun instrumen penelitian, maka dibuatlah 

kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal bertujuan untuk membantu peneliti dalam menulis 

butir soal. Adapun kisi-kisi instrument dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.2; Kisi-kisi Instrumen Analisis Kesalahan Siswa Pada Materi Program 

Linear. 

Kompetensi Dasar Indikator 
Indikator Soal Nomor 

Soal 

Level 

HOTS 

Bentuk 

Soal 

3.2.   Menjelaskan 

program 

linear dua 

variabel dan 

metode 

penyelesaia

nnya 

dengan 

menggunak

an masalah 

kontekstual 

4.2.   Menjelaskan 

masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

program 

linear dua 

variabel 

Disajikan 

permasalahan 

yang terkait 

dengan program 

linear secara 

kontekstual, 

siswa mampu 

mengoperasikan 
permasalahan 

tersebut. 

Disajikan 

permasalahan 

yang terkait 

dengan 

program linear 

secara 

kontekstual 

terkait 

pembelian 

tablet vitamin, 

siswa mampu 

menentukan 

pengeluaran 

minimum 

untuk 

pembelian 

tablet vitamin. 

1 C4 Essai 

Disajikan 

ilustrasi, peserta 

didik mampu 

menentukan 
sistem 

pertidaksamaan 

dari ilustrasi 

tersebut. 

Disajikan 

ilustrasi 

berbentuk 

segiempat tak 

beraturan, 

peserta didik 

mampu 

menentukan 

sistem 

pertidaksamaan 

dari ilustrasi 

tersebut. 

2 C5 Essai 

Disajikan 

permasalahan 

yang berkaitan 

dengan program 

linear secara 

kontekstual, 

siswa dapat 

membuat suatu 

keputusan 

berdasarkan 

kriteria 

tertentu. 

Disajikan 

permasalahan 

yang berkaitan 

dengan 

program linear 

secara 

kontekstual, 

siswa mampu 

menentukan 

keuntungan 

tertinggi dalam 

bentuk persen 

3 C5 Essai 

 

Setelah membuat kisi-kisi soal, langkah selanjutnya adalah menyusun soal 

tes. Adapun soal tes dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 89. 
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3.6. Uji Validitas Instrumen. 

Validitas adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkan 

untuk diukur. Secara umum ada tiga pendekatan dalam meneliti validitas suatu 

alat ukur, yaitu 1) validitas isi, 2) validitas konstruk, dan 3) validitas kriteria. 

(Ihsan, 2015). Pada penelitian ini, validasi yang dilakukan adalah validasi isi. 

Validitas isi merupakan suatu kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap suatu 

instrument tuntuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan butir instrumen 

yang dibuat, sehingga butir instrumenttersebut mampu mewakili secara 

keseluruhan isi materi yang diuji. Validitas isi menunjukkan sejauh mana 

pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili 

secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai testersebut. 

(Sugiharni, 2017). Pemilihan menggunakan validasi isi dilakukan untuk menilai 

apakah instrumen yang dibuat dapat mengukur kemampuan dan kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal tipe HOTS pada materi program linear. 

Dalam kegiatan memvalidasi suatu instrumen, maka diperlukannya 

validator. Validator adalah orang yang ahli pada suatu ilmu/bidang dalam 

memberikan penilaian terhadap sebuah instrumen penilaian (Sari, 2017). Adapun 

validator pada penelitian ini adalah validator ahli, yaitu 2 orang dosen Tadris 

Matematika, 2 orang guru Matematika di MAN 1 Konawe Selatan serta 1 oarng 

alumni mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kendari. Setelah instrumen divalidasi 

oleh validator, maka data hasil validasi tersebut akan diolah. Validasi isi 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik dengan rumus Aiken’s V. penilaian 

ini dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 (yaitu sangat tidak 

mewakili atau sangat tidak relevan) sampai dengan 5 (yaitu sangat mewakili atau 
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sangat relevan). Adapun rumus Aiken’s V (Azwar, 2012, p. 113) adalah sebagai 

berikut:  

( )[ ]1−
=
∑
cn

s
V  

Keterangan :  

0lrs −=  

� = Angka yang diberikan oleh seorang penilai 

�� = angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini = 1) 

� =	jumlah penilai 

� = Angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini = 5)  

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasi akan dikategorikan untuk 

menentukan kevalidan instrument. Adapun pengkategorian menurut Sugiharni dan 

Setiasih (2018) adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3; Rentangan Pengkategorian Validitas Butir Instrumen. 

Rentangan Skor Kategori 

0,8 − 1,000	 Sangat Tinggi 

0,6 − 0,799	 Tinggi 

0,4 − 0,599	 Cukup  

0,2 − 0,399	 Rendah 

< 0,200	 Sangat Rendah 

* Adapun hasil validasi instrumen dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 106. 

Jika soal telah valid, selanjutnya soal tersebut akan diujikan kepada siswa 

untuk menganalisis letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. Untuk 

menganalisis kesalahan tersebut, maka diperlukannya rubrik penilaian. Adapun 

rubrik penilaian menurut  Visitasari dan Siswono (2013) adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.4; Rubrik Penilaian Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan soal 

Berdasarkan Prosedur Newman. 
 

NO Tahap Analisis 

Newman 

Reaksi Terhadap soal Kriteria Skor 

1. Membaca (Reading) Siswa mampu membaca permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, kalimat dan simbol 

dalam soal dengan ketepatan dibawah 34,99%. 

Sangat 

Kurang 

0 

Siswa mampu membaca permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, kalimat dan simbol 

dalam soal dengan ketepatan antara 35%-59,99% 

Kurang 1 

Siswa mampu membaca permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, kalimat dan simbol 

dalam soal dengan ketepatan antara 60%-84,99% 

Cukup 2 

Siswa mampu membaca permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, kalimat dan simbol 

dalam soal dengan ketepatan lebih dari 85% 

Baik 3 

2. Memahami Masalah 

(comprehension) 

Siswa tidak menuliskan yang diketahui dan 

ditanya pada soal sama sekali. 

Sangat 

Kurang 

0 

Siswa hanya menuliskan yang diketahui atau 

yang ditanyakan pada soal 

Kurang 1 

Siswa menuliskan  yang diketahui dan apa 

ditanya akan tetapi terdapat kekurangan dalam 

penulisannya. 

Cukup 2 

Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dengan benar dan sesuai dengan soal 

Baik 3 

3. Transformasi 

(transformation) 

Siswa tidak menuliskan model matematika atau 

rumus dalam menyelesaikan soal sama sekali 

Sangat 

Kurang 

0 

Siswa menuliskan model matematika atau rumus 

yang digunakan dalam menyelesaikan soal akan 

tetapi tidak jelas atau kurang relevan dengan soal 

Kurang 1 

Siswa menuliskan model matematika dan rumus 

dalam menyelesaikan soal akan tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Cukup 2 

Siswa menuliskan model matematika dan rumus 

dalam menyelesaikan soal tapi dengan tepat 

Baik 3 

4. Keterampilan proses 

(process skill) 

Siswa tidak melakukan penyelesaian sama sekali Sangat 

Kurang 

0 

Siswa melakukan penyelesaian akan tetapi 

prosedurnya tidak jelas 

Kurang 1 

Siswa melakukan proses penyelesaian yang 

dengan baik namun masih terdapat kesalahan 

dalam proses perhitungan 

Cukup 2 

Siswa mampu melakukan 

proses penyelesaian dan perhitungan dengan 

baik dan benar 

Baik 3 

5. Penulisan Jawaban 

Akhir (endcoding) 

Siswa tidak menuliskan kesimpulan 

jawaban sama sekali 

Sangat 

Kurang 

0 

Siswa menuliskan kesimpulan jawaban yang 

salah ataupun kurang lengkap 

Kurang 1 

Siswa mampu menuliskan kesimpulan jawaban 

akan tetapi salah karena kesalahan pada tahap 

sebelumnya. 

Cukup 2 

Siswa mampu menuliskan kesimpulan jawaban 

dengan benar dan lengkap 

Baik 3 
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Setelah menilai potret hasil kerja siswa, langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengkategorian untuk menentukan tingkat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika tipe HOTS pokok bahasan program linear yang 

telah diberikan. Pengkategorian dilakukan untuk mengelompokkan siswa pada 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Adapun pengkategorian kemampuan 

siswa menurut Setyani dan Ismah (2018) adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.5; Pengkategorian Kemampuan Siswa Berdasarkan Nilaia Siswa 

Nilai Kategori 

0 ≤ ��� ≤ 60 Rendah 

60 < ��� ≤ 75 Sedang 

75 < ��� ≤ 100 Tinggi 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

Analisis Miles dan Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki 3 

komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpuan/verifikasi. 

Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen tersebut harus ada dalam 

penelitian kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen 

tersebut perlu dikomparasikan dalam menentukan arahan isi simpulan dari suatu 

penelitian (Nugrahani dan Hum, 2014:173) 

3.7.1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi kata yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan 

melakukan reduksi data, kita dapat mengolah, memfokuskan dan 

menyederhanakan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola (Salin 

dan Syahrum, 2012:148). 
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Adapun tahap reduksi data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memeriksa hasil kerja siswa, kemudian peneliti melakukan analisis jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaiakan soal yang diberikan. 

2. Melakukan wawancara kepada beberapa siswa untuk mengetahui penyebab 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Pemilihan siswa 

yang akan diwawancara adalah dengan melihat hasil kerja siswa dengan 

mempertimbangkan jenis kesalahan yang dilakukan setiap siswa sehingga 

setiap jenis kesalahan dapat diketahui penyebab kesalahannya. 

3. Hasil wawancara disusun dengan bahasa yang baik, kemudian diubah ke 

dalam bentuk tulisan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengolah hasil 

wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian agar menjadi data yang 

siap digunakan. 

3.7.2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi peluang 

kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindakan atas permasalahan yang 

diteliti. Adapun tujuan penyajian data adalah untuk menjawab permasalahan 

penelitian serta melakukan analisis data untuk merumuskan temuan-temuan dalam 

penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian (Nugrahani dan Hum, 

2014:175-176). 

3.7.3. Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing). 

Penarikan kesimpulan ini merupakan pemberian makna terhadap data yang 

telah direduksi dan dipaparkan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Untuk 

mendapatkan kesimpulan data yang akurat maka diperlukan pengujian atau 

verifikasi. Menverifikasi suatu kesimpulan merupakan kegiatan menguji 
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tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan 

posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi 

sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data 

yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari 

aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa 

catatan atau arsip dan dokumen (Walidin dkk, 2015:142-143). 

 


