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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian 

kualitatif yang mempelajari masalah yang ada serta keadaan yang ada. Tujuan 

penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan, menganalisis, mencatat 

dan mengklarifikasi kondisi yang ada dilapangan (Hasanah, dkk, 2020). Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar matematika siswa kelas VIII MTs 

Darul Ulum Ahuhu ditinjau dari gaya belajarnya.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada semester ganjil 

tahun ajaran 2021/2022. Adapun tempat penelitian dilaksanakan di MTs Darul 

Ulum Ahuhu. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel rincian waktu penelitian: 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

NO 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Waktu (Bulan) Tahun 2021-2022 

Feb Mar Agus Des Jan Feb Apr  Mei  Jun  

1 Persiapan          

 Observasi          

 
Identifikasi 

masalah 
      

   

 
Pengajuan 

judul 
      

   

 
Penyusunan 

proposal 
      

   

2 Pelaksanaan          

 
Seminar 

proposal 
      

   

 Pengumpulan          
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data 

 

Pemberian 

surat izin 

penelitian 

      

   

 

Pengenalan 

diri kepada 

siswa 

      

   

 
Pelaksaan 

penelitian 
      

   

3 
Penyusunan 

hasil 
      

   

4 Seminar hasil          

5 
Seminar 

skripsi 
      

   

3.3 Partisipan  

Partisipan merupakan semua orang atau manusia yang berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Pemilihan partisipan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan subjek 

penelitian yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Kriteria yang menjadi syarat 

pengambilan subjek penelitian ini adalah siswa yang memiliki gaya belajar visual, 

gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Siswa yang menjadi partisipan 

pada penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB MTs Darul Ulum Ahuhu.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

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

berupa gambar, kata, atau benda lainnya yang non angka (Mania, 2013). Dalam 

penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.  

Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
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pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014). Adapun instrumen  

penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket adalah salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian yang terdiri dari beberapa pernyataan yang diberikan pada responden. 

Angket berisikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangngkut hal-hal yang ingin 

diketahui dari sebuah penelitian. Angket di isi dengan tujuan mendapatkan 

informasi dengan akurat. Angket dalam penelitian ini di gunakan untuk 

memetakan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VIIIB MTs Darul Ulum 

Ahuhu. Adapun kisi-kisi angket gaya belajar matematika dapat dilihat pada tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Gaya Belajar Matematika Siswa 

No. Indikator 
No. Butir Jumlah 

Pernyataan + - 

1.  Gaya Belajar Visual    

 

a. Belajar dengan visual 1, 2 - 2 

b. 
Mengingat apa yang dilihat 

dari pada apa yang didengar 
3, 4 - 2 

c. Rapi dan teratur 6 5 2 

d. 
Tidak terganggu dengan 

keributan 
7, 8 - 2 

e. 
Sulit menerima instruksi 

verbal 
10 9 2 

2.  Gaya Belajar Auditori    

 

a. 
Belajar dengan cara 

mendengar 
11 12 2 

b. Baik dalam aktivitas lisan 13 14 2 

c. 
Memiliki kepekaan terhadap 

musik 
15, 16 - 2 

d. 
Mudah terganggu dengan 

keributan 
17 - 1 
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e. Lemah dalam aktivitas visual 
 

18, 20 

 

19 

 

3 

3.  Gaya Belajar Kinestetik    

 

a. Belajar dengan aktivitas fisik - 21 1 

b. 
Peka terhadap ekspresi dan 

bahasa tubuh 
22, 23 - 2 

c. 
Berorientasi pada fisik dan 

banyak bergerak 

24, 25, 

26 
- 3 

d. 
Suka coba-coba dan kurang 

rapi 
27 28 2 

e. 
Menyukai kerja kelompok dan 

praktek 
29, 30 - 2 

Jumlah   30 

2. Tes 

Instrumen tes kesulitan belajar matematika berupa tes essay (uraian) 

materi Teorema Pythagoras yang berjumlah 4 nomor. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kesulitan belajar matematika siswa berdasarkan 

gaya belajarnya. Adapun kisi-kisi tes kesulitan belajar matematika siswa dapat 

dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Tes Kesulitan Belajar Matematika 

Aspek Indikator     Butir Soal 

Kelemahan dalam berhitung 

1. Tidak mampu 

mengoperasikan angka 

secara benar 

2. Gangguan mengenal dan 

memahami simbol-simbol 

matematika 

1,2,3,4 
Kesalahan dalam persepsi 

visual 

1. Diskriminasi 

2. Kesulitan memahami 

konsep Spatial (keruangan) 

Kesulitan dalam mentransfer 

pengetahuan 

Tidak mampu 

menghubungkan konsep-

konsep matematika dengan 

kenyataan yang ada 

3. Pedoman Wawancara 
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Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan 

motivasi seseorang terhadap suatu objek. Wawancara dalam penelitian digunakan 

untuk menggali lebih dalam tentang kesulitan siswa dalam belajar matematika 

berdasarkan gaya belajarnya. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara terhadap 

siswa dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:  

Tabel 3.4  Kisi-kisi Pedoman Wawancara Terhadap Siswa 

Aspek Indikator No Butir 

Kelemahan dalam 

berhitung 

1. Tidak mampu mengoperasikan 

angka secara benar 

3,4 2. Gangguan mengenal dan 

memahami simbol-simbol 

matematika 

Kesalahan dalam 

persepsi visual 

1. Diskriminasi 

2 2. Kesulitan memahami konsep 

Spatial (keruangan) 

Kesulitan dalam 

mentransfer 

pengetahuan 

Tidak mampu menghubungkan 

konsep-konsep matematika 

dengan kenyataan yang ada 

1 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan angket, tes dan wawancara. Metode pengumpulan data tersebut 

dilakukan agar memperolah informasi yang diharapkan. 

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 
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2017). Pada tahap ini angket digunakan untuk memetakan siswa berdasarkan 

gaya belajarnya. 

 

2. Tes 

Pemberian tes kesulitan belajar matematika digunakan untuk mengetahui 

dan menilai sejauh mana tingkat kesulitan siswa dalam belajar matematika pada 

siswa kelas VIIIB MTs Darul Ulum Ahuhu pada materi teorema pythagoras 

ditinjau dari gaya belajarnya. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antara peneliti dengan responden (Ponoharjo, 2017). 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung terkait 

kesulitan belajar matematika siswa berdasarkan tes kesulitan belajar matematika 

yang telah dikerjakan oleh siswa. 

3.6 Uji Validitas Instrumen 

1. Validitas Angket 

Validitas menunjukan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peniliti. Sebelum melakukan 

pengambilan data menggunakan instrumen, terlebih dahulu dilakukan validitas 

untuk mengetahui layak atau tidaknya instrumen yang digunakan. Uji validitas 

pada instrumen gaya belajar menggunakan validasi ahli. Uji validitas pada 

penelitian ini mengunakan validator ahli. Pendekatan ini melibatkan tim ahli 

untuk menentukan apakah setiap item dalam skala sudah sesuai. Pada validitas 
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ini dianjurkan minimal menggunakan tiga ahli untuk menghindari titik tengah 

netral dan ambivalen. 

 

2. Validitas Tes 

Sebuah tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. Adapun rumus yang digunakan untuk validitas instrumen tes 

kesulitan belajar matematika adalah menggunakan indeks yang diusulkan oleh 

Aiken. Indeks validitas soal yang diusulkan Aiken dirumuskan sebagai berikut: 

  
∑  

   −   
 

Keterangan: 

V : indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir 

  : skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori 

yang dipakai (   −    dengan    skor kategori pilihan rater dan    

skor terendah dalam kategori penyekoran.  

  : banyaknya rater 

  : banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

(Azwar, 2012). 

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya akan dikategorikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Validitas Instrumen 

Validitas Instrumen Kriteria Validitas 

            Sangat Tinggi 

            Tinggi 

            Cukup 

            Rendah 
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            Sangat Rendah 

(Sumber: Retnawati, 2016). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

1) Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilah hal-hal yang penting, 

memfokuskan pada hal yang pokok dan membuang sesuatu yang tidak perlu 

(Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah data hasil 

angket gaya belajar siswa dan tes kesulitan belajar matematika siswa. Reduksi 

dilakukan pada hasil tes kesulitan belajar matematika dimana ada sebagian siswa 

yang tidak mengalami kesulitan belajar, hal tersebut dilihat dari hasil jawaban 

tes siswa. Kemudian secara otomatis angket kesulitan belajar juga direduksi atau 

dipisahkan berdasarkan hasil tes kesulitan belajar matematika siswa. 

2) Penyajian Data 

Setelah dilakukan mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian 

data. Penelitian kualitatif biasanya disajikan menggunakan tabel, grafik, pie cart, 

pictogram dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini data hasil angket  

gaya belajar disajikan menggunakan tabel dan grafik. Sedangkan hasil tes 

kesulitan belajar matematika siswa disajikan menggunakan tabel. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bertujuan agar 

temuan yang baru dan belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskrpsi atau 
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gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum terlalu jelas sehinga diteliti 

agar lebih jelas (Sugiyono, 2013). 

 

 

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 Sugiyono, triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu 

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

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. Teknik triangulasi 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil tes dengan data hasil 

wawancara. Data tentang hasil tes kesulitan belajar matematika subjek 

dicocokan dengan hasil wawancara subjek. Setelah itu dapat dibuat kesimpulan 

dengan melihat data hasil keduanya. 

 

 

 

 

 

 


