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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3. 1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. menurut Sugiyono dalam Bainy dkk , (2019) bahwasanya 

metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung 

makna mendalam, dimana instrumen intinya adalah peneliti itu sendiri. Dalam 

(Sofianingsih & Kusmanto, 2018) pun dikatakan bahwa menurut Djam’an Satori 

dan Aan Komariah (2014:25) Penelitian kualitatif yaitu salah satu pendekatan 

untuk meneliti situasi sosial tertentu dengan menggambarkan kenyataan secara 

benar, disusun dari kata-kata menjadi suatu kalimat bermakna berdasarkan 

pengumpulan dan analisis data yang sesuai dari temuan di lapangan. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang 

mempelajari masalah yang ada serta keadaan yang ada. Tujuan penelitian 

deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan yang berlaku pada saat ini dan ada 

upaya untuk mendeskripsikan, analisis mencatat dan mengklarifikasi kondisi yang 

sekarang (Hasanah, dkk., 2020). 

3. 2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2021. 

Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih tempat penelitian   

tersebut. Pertama, Berdasarkan studi pendahuluan telah ditemukan masalah  yang 

dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika khususya pada 
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kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Kedua, lokasi tempat 

penelitian yang dilakukan peneliti sangat terjangkau sehingga dapat 

meminimalisir biaya penelitian. Ketiga, ketika peneliti melakukan observasi, 

kepala sekolah, guru dan siswa sangat responsif dan antusias dalam memberikan 

infomasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. 3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2  di MAN 1 

Konawe Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 sejumlah 13 orang. Objek yang akan 

ditinjau adalah kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal Limit 

Fungsi. Jenis kesalahan tersebut mengambil Kesalahan berdasarkan prosedur 

Newman yaitu Kesalahan membaca (reading), kesalahan memahami masalah 

(comprehension),  Kesalahan transformasi (transformation), Kesalahan pada 

tahapan kemampuan proses (Process Skills), Kesalahan pada tahapan penulisan 

jawaban (endcoding). 

3. 4 Partisipan 

Menurut pandangan dari Sumarto & Hetifa dalam Andriani, dkk (2020) 

partisipan adalah sekelompok orang yang terlibat dalam penelitian. Jadi, 

partisipan adalah subjek yang dilibatkan dalam penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, 

melibatkan beberapa partisipan yaitu : 

3.4.1 Siswa MAN 1 Konawe Selatan 

Siswa MAN 1 Konawe Selatan  sebagai partisipan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa dan 

untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 
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Metode yang digunakan untuk menggali analisis kesalahan siswa yaitu dengan 

memberikan tes matematika pada materi Limit Fungsi ke seluruh siswa MAN 1 

Konawe Selatan pada jurusan IPS 1. Kemudian dari hasil tes tersebut, dipilih 6 

siswa yang mewakili untuk diwawancarai. 

3.4.2 Guru Matematika MAN 1 Konawe Sulatan 

Penelitian ini memerlukan informasi dari Guru Matematika MAN 1 

Konawe Selatan terkait Analisis kesalahan matematika siswa pada materi Limit 

Fungsi. Selain itu, dibutuhkan pula informasi mengenai kendala-kendala apa saja 

yang dialami siswa pada pelajaran matematika materi Limit Fungsi. Informasi 

tersebut diperoleh dengan cara mewawancarai salah satu guru matematika di 

MAN 1 Konawe Selatan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 

sebelumnya.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif. Data 

kualitatif dapat berupa gambar, kata, dan atau benda lainnya yang non angka 

(Mania, 2013). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama atau 

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan 

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.  

Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
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membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014). Adapun instrument  

penelitian dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Peneliti. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

mencari dan mengumpulkan data mengenai intuisi siswa dalam memecahkan 

masalah matematika dengan menggunakan instrumen bantu. Sugiyono 

menyatakan bahwa “the researcher is the key instrumen”(Sugiyono, 2017). Jadi 

peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif 

1.5.2 Lembar Soal 

Lembar Soal Limit Fungsi merupakan tes yang dirancang untuk 

keperluan menganalisis Kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan persoalan soal  matematika materi Limit Fungsi. Berdasarkan hasil 

tes tersebut dapat di identifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal limit fungsi. Adapun instrument soal matematika pada materi 

limit funsi dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Soal matematika 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 

Level 

Kognitif 

C1 C2 C3 

Menggunaka

n konsep 

limit fungsi 

dan turunan 

fungsi dalam 

pemecahan 

masalah. 

Menjelaskan limit 

fungsi aljabar (fungsi 

polinom dan fungsi 

rasional) secara intuitif 

dan sifat-sifatnya, serta 

menentukan 

eksistensinya 

Menjelaskan 

arti limit fungsi 
1 √   

Menentukan 

nilai limit 

fungsi Aljabar 

dengan Sifat-

sifat limit fungsi 

Aljabar 

2,3, 

dan 

5 
 √  
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Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

limit fungsi aljabar 

Membuktik

an Nilai 

fungsi 

aljabar di 

satu titik 

4   √ 

 

1) Uji Validitas Instrumen 

Amanda, dkk., (2019) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu 

indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak 

diukur. Semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat alat 

pengukur itu mengukur suatu data. Pada penelitian ini, validasi yang dilakukan 

adalah validasi isi. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat 

pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional 

oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgement (penilaian ahli) 

(Hendryadi, 2017). Dengan adanya validasi isi yamg dilakukan dapat melihat 

apakah instrumen yang telah dibuat dapat mengukur kemampuan dan 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika pada materi limit fungsi. 

Pada kegiatan memvalidasi suatu instrument maka diperlukan 

validator. Validator akan melihat apakah soal sudah sesuai dengan kompetensi 

dasae dan indikator, apakah pokok soal sudah dirumuskan dengan singkat dan 

jelas. Jadi validator akan memberikan penilaian dengan memberikan tanda 

centang dari aspek tersebut terdapat butir soal tes. Dalam memvalidkan butir 

soal, validator memberikan penilaian atau pendapat. Untuk validitas isi ada tiga 

pilihan penilaian    Valid,      Cukup Valid,    =  Kurang Valid. 

Adapun validator pada penelitian ini adalah validator ahli, yaitu dosen 

tadris matematika IAIN Kendari,  guru Matematika diMAN 1 Komawe 
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Selatan, dan Alumni mahasiswa tadris matematika IAIN Kendari. Validasi isi 

dilakukan dengan menggunakan uji ststistik dengan rumus Aiken’s V. 

Penilaian ini dilakukan dengan cara mremberikan angka antara 1 (yaitu sangat 

tidak mewakili atau sangat tidak relevan) sampai dengan 3 (yaitu sangat 

mewakili atau sangat relevan). Adapun rumus Aiken’s V (Azwar, 2012, p.113) 

adalah sebagai berikut: 

  
∑  

  (   ) 
 

Keterangan : 

    Validitas 

          

     Angka yang diberikan oleh seorang penilai 

     Angka validitas terendah (dalam hal ini   ) 

     jumlah penilai  

     Angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini   ) 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil tersebut akan dikategorikan untuk 

menentukan kevalidan instrument. Adapun pengkategoriannya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2. Rentangan Pengkategorian Validitas Butir Instrumen. 

Rentangan Skor Kategori 

          Sangat Tinggi 

          Tinggi 

          Cukup 

          Rendah 

       Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

2) Hasil Validitas Instrumen 

Adapun hasil validitas instrumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3 Uji Validasi Isi pada instrumen 

Nomor 

Soal 
  Kategori 

1 0,8667 Sangat 

Tinggi 

2 08667 Sangat 

Tinggi 

3 0,8333 Sangat 

Tinggi 

4 0,7333 Tinggi 

5 0,7333 Tinggi 

*Hasil uji validasi lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 

Berdasarkan tabel diatas semua soal dianggap valid dapat digunakan 

untuk mengukur kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

pada materi limit fungsi. Untuk menganalisis kesalahan siswa maka diperlukan 

rublik penilaian. Adapun rublik penilaian menurut Visitasari dan Siswono yaitu 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

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 

Masalah 

(Reading) 

Siswa mampu membaca 

permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, 

kalimat dan simbol dalam soal  

Sangat 

Kurang 
0 

Siswa mampu membaca 

permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, 

kalimat dan simbol dalam soal  

Kurang 1 

Siswa mampu membaca 

permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, 

kalimat dan simbol dalam soal  

Cukup 2 

Siswa mampu membaca 

permasalahan dengan 

memahami istilah, kata-kata, 

Baik 3 
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kalimat dan simbol dalam soal  

2 

Memahami 

masalah 

(Comprehe 

nsion) 

Siswa tidak dapat memahami 

masalah yang dibutuhkan oleh 

soal sehingga gagal dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

Sangat 

Kurang 
0 

Siswa dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan tetapi tidak 

dapat menjelaskan permasalahn 

yang telah diselesaikan 

Kurang 1 

Siswa dapat memahami masalah 

yang dibutuhkan oleh soal tetapi 

kurang tepat. 

Cukup 2 

Siswa dapat memahami masalah 

yang dibutuhkan oleh soal 

sehingga tetap dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan 

Baik 3 

3 

Transf

ormasi 

(Transf

orm 

ation) 

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 

Keterampil

an 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 
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5 

Penulisan 

Jawaban 

(endcoding) 

 

Siswa tidak menuliskan 

jawaban sama sekali 
Sangat 

Kurang 
0 

Siswa mampu menuliskan 
jawaban akan tetapi jawabannya 

salah 

Kurang 1 

Siswa mampu menuliskan 

jawaban dengan benar tetapi 

tidak lengkap 

Cukup 2 

Siswa mampu menuliskan 

jawaban dengan benar dan 

lengkap 

Baik 3 

 

Menilai potret hasil kerja siswa selanjutnya yaitu melakukan  

pengkategorian untuk menetukan tingkat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal Limit Fungsi yang telah diselesaikan. Pengkategorian 

dilakukan agar dapat mengelompokkan siswa paa kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Adapun pengkategorian kemampuan siswa menurut Setyani dan 

Ismah (2018) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Pengkategorian Kemampuan Siswa Berdasarkan Nilai Siswa 

Nilai Kategori 

         Rendah 

          Sedang 

           Tinggi 

 

1.5.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dirancang untuk mempermudah peneliti dalam 

menggali informasi hasil perkerjaan siswa pada tes soal matematika materi Limit 

Fungsi yang telah diberikan. Adapun yang diwawancarai yaitu guru dan siswa 

untuk mendapatkan infomasi mengenai kesalahan dalam menyelesaikan soal limit 

fungsi.  
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Adapun kisi-kisi pedoman wawancara oleh guru dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.6 Pedoman Wawancara Guru  

No Pertanyaan Jawaban Guru 

1 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan siswa kelas 

XI pada Jurusan IPS dalam pembelajaran 

matematika?  

 

2 Metode apa yang sering Bapak gunakan pada saat 

mengajar?  

 

 

3 Kalau mengajar materi Limit, biasanya Bapak 

menggunakan metode apa?  

 

 

4 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal dalam materi Limit?  

 

 

5 Kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal Limit?  

 

 

6 Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kesalahan 

yang dilakukan siswa? 

 

 

7 Kendala-kendala apa yang Bapak alami dalam 

mengajarkan pembelajaran matematika pada materi 

Limit?  

 

 

 

Keterangan: Butir-butir pertanyaan diatas dapat berubah, tergantung dengan 

kondisi setiap jawaban yang diberikan guru. 

Pedoman wawancara dengan siswa disusun berdasarkan indikator 

kesalahan siswa. Peneliti akan mewawanvarai siswa berdasarkan hasil jawaban 

soal yang telah dikerjakan. Siswa yang akan diwawancarai sebanyak 6 orang. 

Adapun kisi-kisi pedoman wawancara dengan siswa dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 3.7 Pedoman Wawancara Siswa 

Letak Kesalahan Pertanyaan 

Kesalahan membaca soal (reading 

error) 

1. Coba perhatikan soal nomor (sesuai 

dengan nomor soal yang ditunjuk). 

Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas! (jika siswa tidak dapat 

membaca katakata atau simbol-simbol 

dengan bena 

Kesalahan memahami soal 

(Comprehension) 

 

2. Adakah kalimat yang tidak kamu 

pahami?  

3. Pada bagian mana yang kamu kurang 

paham? (Jika siswa mengatakan ada)  

4. Apa yang diketahui dari soal tersebut?  

5. Apa yang ditanyakan dari soal 

tersebut?  

6. Mengapa (nama siswa) tidak 

menuliskan pada lembar jawaban? 

(jika siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan 

soal) 

Kesalahan transformasi soal 

(Transform error) 

2. Coba perhatikan soal nomor (sesuai 

nomor soal yang ditunjuk). Apa yang 

ditanyakan dari soal tersebut?.  

3. Apakah (nama siswa) tahu Rumus 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut?  

4. Operasi hitung apa yang (nama siswa) 

gunakan? 

Kesalahan keterampilan proses 

(process Skill) 

5. Coba perhatikan soal nomor (sesuai 

nomor yang ditunjuk). Mengapa 

langkah-langkah penyelesaian yang 

(nama siswa) tulis tidak dilanjutkan? 

(jika siswa tidak dapat memproses 

lebih lanjut solusi dari soal)  

6. (nama siswa) merasakan kesulitan 

pada bagian mana? (jika siswa 

mengatakan kesulitan)  

7. Coba perhatikan soal nomor (sesuai 

dengan nomor soal yang 

ditunjukkan). Operasi apa yang 

(nama siswa) gunakan untuk 

menyelesaikan saol tersebut?  

8. Apakah (nama siswa) dapat 
mengoperasikannya?  

9. Bagaimana cara (nama siswa) 

mengoperasikan bilangan tersebut? 

(bila siswa salah dalam 
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mengoperasikan suatu bilangan)  

10. Coba perhatikan penyelesaian soal 

nomor (sesuai nomor yang 

ditunjuk). Apakan perhitungan yang 

(nama siswa) lakukan sudah benar? 

Salahnya dimana? (jika siswa 

mengatakan salah) 

Kesalahan menuliskan jawaban 

(endcoding Error) 

11. Coba perhatikan soal nomor (sesuai 

soal yang ditunjukkan). (Nama 

siswa) diminta untuk mencari apa?  

12. Apakah (nama siswa) sudah 

mendapatkan jawabannya?  

13. Apakah (nama siswa) bisa 

menyampaikan kesimpulan dari 

pertanyaan tersebut?  

14. Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh 

guru? Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh 

guru? 

Keterangan: Butir-butir pertanyaan diatas dapat berubah, tergantung dengan 

kondisi setiap jawaban yang diberikan siswa. 

3. 6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi 

Secara umum observasi merupakan cara atau metode menghimpun 

keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.pentingnya mengadakan observasi secara sistematis yang terarah 

dikarenakan oleh kegiatan observasi yang sesuai dengan kenyataan, 

menuliskannya dengan kata-kata yang cermat dan tepat tentang apa yang diamati, 

mencatatnya dan kemudian mengolahnya secara ilmiah bukanlah pekerjaan 

mudah.hal tersebut dikarenakan apakah hasil pengamatan tersebut sudah valid dan 
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reliabel, dan apakah objek pengamatan tersebut representatif bagi gejala yang 

sama (Mania, 2008). 

3.6.2 Potret Hasil Pekerjaan Siswa 

Potret hasil kerja siswa yaitu agar dapat mengidentifikasi jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Potret hasil kerja siswa yaitu diperoleh dari 

soal yang telah dibuat oleh peneliti kemudian diberikan oleh siswa untuk 

mengetahui jenis kesalahan yang telah dilakukan uleh siswa. Seseorang dapat 

dikatakan berprestasi pada pelajaran matematika, apabila ia mampu menguasai 

materi pelajaran matematika yang diberikan. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

Potret hasil kerja siswa tersebut menandakan sedikit banyaknya materi yang 

dikuasai (Saputri dkk, 2017). Dalam penelitian ini, kelemahan yang dihadapi 

siswa adalah berupa kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

Limit. Potret hasil kerja siswa yang diberikan digunakan untuk mengidentifikasi 

bentuk dan penyebab kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal-soal 

yang diberikan. Untuk itu potret hasil kerja siswa diberikan setelah siswa 

memperoleh materi Limit Fungsi artinya siswa telah mempelajari konsep-konsep 

sebelumnya. Pada penelitian ini bentuk tes yang akan digunakan yaitu berbentuk 

esai. 

3.6.3 Wawancara  

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu 

penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya 

pewawancara sem estinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek 

kajian (responden). Dukungan dari responden tergantung dari bagaimana peneliti 

melaksanakan tugasnya, karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan 
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informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk 

membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk m,encapai tujuan peneliti 

(Rosaliza, 2015). Dengan adanya wawancara memudahkan peneliti untuk 

mendapat informasi yang lebih mendalam lagi tentang faktor-faktor atau 

penyebab siswa melakukan kesalahan.  pada wawancara ini digunakan 

berstruktur, yaitu wawancara yang di mana penelitian menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Penggunaan 

wawancara sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 

penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal limit. 

3.6.4 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 

2015). 

3. 7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif – kualitatif. Analisis deskriptif – kualitatif merupakan suatu 

teknik yang menggambarkan dan mengintreprestasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek 

situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum 

dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.  

Hasil data yang diperoleh dari tes, wawancara dan dokumentasi 

merupakan hasil yang tidak berbentuk skor sehingga teknik analisis data yang 

digunakan yaitu dengan (Sugiyono, 2014): 
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3.7.1  Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.  

3.7.2 Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun pada pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, 

menggunakan penyajian data uraian singkat dalam bentuk tes yang bersifat 

naratif.  

Dalam penyajian data yang berupa hasil pekerjaan sisiwa disusun 

menurut urusan objek penelitian. Kegiatan ini memunculkan  dan menunjukkan 

kumpulan data atau informasi yang terorganisasi dan terkategori yang 

memungkinkan suatu penarikan kesimpulan atau tindakan. Tahap penyajian data 

dalam penelitian ini meliputi:  

a) Menyajian hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara.  

b) Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam pada alat perekam seperti 

tape recorder atau sejenisnya  
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Dari hasil penyajian data (pekerjaan siswa dan hasil wawancara) 

dilakukan analisis. Kemudian disimpulkan yang berupa data temuan, sehingga 

mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.  

3.7.3 Conclusion Drawing/verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, 

karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk memeriksa keabsahan 

data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Menurut pendapat Sugiono, triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu 

triangulasi sumber, tekknik, waktu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini jenis 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Pada 

penelitian ini yang dibandingkan adalah hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancaranya 

 


