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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 

2005:6). 

 

B. Subyek dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pengambilan 

subyek penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2010:300). Kriteria pemilihan subyek adalah sebagai berikut: 

1. Atas dasar saran dari dosen pembimbing dan guru matematika. 

Dosen pembimbing menyarankan untuk memilih siswa yang bervariatif 

yaitu ada siswa yang berprestasi dan ada pula yang kurang berprestasi 

sesuai nilai matematika siswa. Guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 

Banyubiru menyarankan untuk mengambilnya dari salah satu kelas VII 

supaya lebih mudah dengan pertimbangan semua kelas memiliki siswa 

yang merata (ada yang berprestasi maupun kurang berprestasi). 

2. Kesanggupan subyek untuk dilakukan penelitian. 

Penelitian ini mengambil satu kali pertemuan dalam mata pelajaran 

matematika sehingga semua siswa dapat melakukan tes tanpa 

mengganggu aktivitas lain. 

3. Kepercayaan terhadap subyek terpilih. 

Keyakinan bahwa subyek akan memberikan jawaban terhadap soal 

yang diberikan sebab penelitian ini akan dibantu guru matematika sehingga 

siswa akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini tes 

tertulis. Jenis tes yang digunakan adalah tes diagnostik. Arikunto, (2009:44) 

menyebutkan tes diagnostik digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan 

siswa terhadap bahan yang dipelajari. Tes diagnostik juga dapat digunakan 

untuk menggali konsepsi siswa. Selain itu teknik wawancara tak berstruktur 

juga digunakan apabila ada jawaban siswa yang belum memenuhi untuk 

dijadikan data hasil penelitian. Wawancara tak berstruktur yakni wawancara 

yang bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara ini adalah jawaban hasil tes 

siswa. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Purwanto, 2010:9). Penelitian kualitatif menggunakan 

diri sendiri sebagai instrumen. Peneliti kualitatif sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes 

dengan kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 1 

Kisi-kisi Soal Tes Tertulis 

Indikator Soal Nomor Soal Jumlah Soal 

Segiempat 1 1 

Trapesium 4, 9 2 

Jajargenjang  2, 11 2 

Layang-layang 3, 12 2 

Belah ketupat 5, 7 2 

Persegi panjang 8, 10 2 

Persegi/ bujur sangkar 6 1 

Jumlah Soal 12 

 

Adapun soal tes terlampir pada Lampiran 1. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2005:280). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, 

yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan 

yang diteliti. Teknik analisis data peneliti akan melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari hasil tes tertulis. 

2. Membuat klasifikasi dari hasil tes tertulis menurut ketepatan konsep siswa 

terhadap konsep ilmiah dan menyajikan data tersebut. 

3. Melakukan verifikasi (penarikan kesimpulan) dari data dan sumber data 

yang sudah diklasifikasikan untuk mengetahui konsepsi siswa SMP tentang 

segiempat. 

Mengecek keabsahan data akan digunakan kriteria derajat kepercayaan. 

Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Triangulasi menurut Moleong (2005:330) adalah suatu teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Triangulasi dilakukan dengan cara mendiskusikan proses dan hasil penelitian 

dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi matematika. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan baik dari segi 

metodologi ataupun konteks penelitian. Triangulasi diharapkan penelitian tidak 

menyimpang dari harapan dan data yang diperoleh benar-benar 

mencerminkan data yang valid. 
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