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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan 

antara fenomena yang diselidiki, tanpa mengadakan perhitungan atau 

mengolah data statistik secara mendalam dan disajikan apa adanya. Penelitian 

ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak 

melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian ini juga 

memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat 

menggambarkan subjek atau objek yang diteliti mendekati kebenarannya. 

Fenomena yang diselidiki adalah kesalahan siswa yang muncul dalam 

mengerjakan soal materi pecahan dan faktor penyebab dibalik siswa 

melakukan kesalahan tersebut. Penelitian deskriptif mampu menerangkan 

fenomena secara lengkap dan secara menyeluruh. Penelitian dilakukan dengan 

tahapan mengumpulkan data siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal, menganalisis dan mengklasifikasikan data siswa yang 

mengalami kesalahan, menyajikan hasil analisis data dan pengolahannya. 

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah 

dilakukan. Objek masalah dalam penelitian ini bersifat dinamis, artinya masih 

bisa berkembang dan mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 

dan situasi yang dikatakan oleh subjek penelitian. Subjek atau situasi penelitian 

tentang kejadian yang sedang berlangsung betul-betul dipahami secara lebih 

mendalam dan terperinci. Penelitian deskriptif tidak menguji hipotesis dan data yang 

dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa argumentasi dan opini. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD NEGERI 02 Salatiga pada siswa kelas V 

semester genap tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini berlangsung pada bulan 

januari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang dilakukan secara bertahap, 

sebagai berikut: 
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1. Tahap persiapan penelitian (Bulan Januari – Februari 2013) 

Tahap ini mencakup penyusunan judul, penyusunan proposal penelitian, 

penyusunan instrumen penelitian, kunjungan ke sekolah yang direncanakan 

sebagai tempat penelitian dan permohonan izin penelitian di sekolah dengan 

membawa surat izin penelitian dari TU FKIP. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian (Bulan Maret – April 2013) 

Tahap ini mencakup kegiatan – kegiatan yang dilakukan di sekolah yang 

meliputi wawancara dengan kepala sekolah, dan wawancara dengan guru 

pamong. Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Maret 2013 saat kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran matematika di kelas V. 

3. Tahap penyusunan laporan penelitian (Bulan Mei – Juni 2013) 

Tahap pengolahan data, konsultasi dengan guru kelas dan dosen 

pembimbing yang diikuti dengan penyusunan laporan serta persiapan ujian. 

 

Tabel 4 Tempat dan waktu penelitian 

Waktu Pukul Keterangan 

16 Maret 2013 07.00 - 08.10 Observasi dan wawancara dengan guru 
mata pelajaran 
 

8 April 2013 08.10 - 08.45 Penelitian di kelas V 
 
 

12 April 2013 07.00 -  8.10 Penelitian di kelas V 
 
 

 

Berdasarkan tabel 4 observasi  dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran dilakukan pada tanggal 16 Maret 2013. Observasi dilakukan untuk 

mengamati suasana kegiatan belajar mengajar pada saat pembelajaran materi 

pecahan. Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran matematika untuk 

mengetahui kendala-kendala pada saat siswa mengerjakan soal cerita pecahan. 

Penelitian ini dilakukan selama 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 8 April 

2013 dan 12 April 2013.   



22 
 

 

C. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD NEGERI 02 Salatiga. 

Jumlah siswa kelas V ada 48 siswa terdiri dari 29 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan.  

2. Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik penarikan 

Nonprobability sampling desaign dengan menggunakan purposive sampling. 

Nonprobability sampling desaign dengan menggunakan purposive sampling 

merupakan teknik penarikan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2009: 68). 

D. Desain Penelitian 

Langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis miskonsepsi dan 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemikiran dibalik kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan kelas V SD 

NEGERI 02 Salatiga dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

Bagan 2 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

Observasi Persiapan Membuat soal 
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Bagan 3 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Desain Penelitian: 

1. Langkah pertama melakukan perencanaan, perencanaan dilakukan tiga 

tahap yaitu observasi, persiapan, dan membuat soal. 

2. Langkah kedua membuat soal, membuat soal dilakukan empat tahap yaitu 

konsultasi, perbaikan soal, pelaksanaan tes, dan melakukan verifikasi 

jawaban. 

3. Saat melakukan verifikasi jawaban apabila jawaban benar otomatis tidak 

terjadi kesalahan. Apabila ada jawaban salah maka kesalahan tersebut bisa 

kita golongkan menjadi enam bagian yaitu kesalahan membaca, kesalahan 

memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan dalam menggunakan 

notasi, kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat, dan kesalahan 

dalam ketrampilan proses. 

Membuat soal 

Konsultasi Perbaikan soal 
Pelaksanaan tes Jawaban 

Benar Salah Kategori kesalahan 

Kesalahan 

membaca 

Kesalahan 

memahami soal Kesalahan transformasi 

Kesalahan 

dalam 

menggunakan 

notasi 

Kesalahan 

dalam 

ketrampilan 

proses 

Kesalahan 

karena 

kecerobohan 

atau kurang 

cermat 
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A. Teknik Pengumpulan Data 

Semua bentuk keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

dilakukan dengan menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes dan wawancara untuk mendapatkan hasil yang 

relevan. Data yang didapat akan dideskripsikan kembali untuk dianalisis. 

1. Tes 

 Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes uraian berbentuk soal cerita. 

Sesuai dengan pengertian tes uraian adalah tes yang butir-butirnya berupa 

suatu pertanyaan atau suatu suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa 

uraian-uraian yang relatif panjang. Bentuk-bentuk pertanyaan atau suruhan 

yang diminta kepada siswa untuk menjelaskan, membandingkan, 

menginterpretasikan dan mencari perbedaan. Semua bentuk pertanyaan atau 

suruhan tersebut mengharapkan agar siswa menunjukkan pengertian mereka 

terhadap materi yang dipelajari. Tes  uraian ini dapat mengungkap untuk 

mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang 

sudah dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan 

tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Tes dapat menilai berbagai jenis kemampuan, misalnya mengemukakan 

pendapat, berpikir logis, dan meyimpulkan, (Depdiknas,2004:41). Penelitian ini 

akan menganalisis kesalahan siswa yang dilakukan dalam penyelesaian soal 

matematika, maka dipilih soal tes uraian sebagai bentuk soal yang lebih sesuai 

untuk jenis penelitian deskriptif. Tes dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk 

pemahaman konsep, pengembangan, dan pemecahan masalah. Soal uraian 

dipilih karena juga mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan pertama 

adalah (1) tes uraian mempunyai potensi yang besar untuk menilai tingkat 

pemahaman siswa yang lebih tinggi, (2) para siswa mempunyai kebebasan 

untuk memilih, menyiapkan, dan menyajikan gagasan di dalam kata-kata 

mereka sendiri sebagai jawaban atas pertanyaan uraian, (3) guru mempunyai 

kesempatan untuk melihat siswanya membuat jawaban dan tidak hanya 

memilih jawaban yang terbaik dari empat atau lima pilihan yang ditetapkan, 

seperti pada tes pilihan ganda, (4) tes uraian juga lebih baik untuk tes prestasi 

yang kompleks berhubungan dengan aplikasi konsep, analisa permasalahan, 

atau evaluasi keputusan. 
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Tabel 5 Kisi-kisi instrumen 

Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

V 2 Menggunakan pecahan 
dalam pemecahan masalah 

5.2 Menjumlahkan dan 
mengurangkan berbagai 
bentuk pecahan 
 
5.3 Mengalikan dan 
membagi berbagai bentuk 
pecahan 

 

Kisi- kisi instrumen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 adalah 

menggunakan standar kompetensi kelas V SD semester 2 yaitu mengenai 

pecahan dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar yang digunakan pada 

penelitian meliputi menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk 

pecahan, mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan. 

 

Tabel 6 Instrumen penelitian 

Kompetensi Dasar Indikator Jumlah 
Soal 

Menjumlahkan dan 
mengurangkan 
berbagai bentuk 
pecahan 

Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa 2 

Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan 
campuran 

4 

Pengurangan bilangan bulat dengan pecahan 
campuran 

1 

Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan 
campuran 

1 

Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran 
dengan bilangan bulat 

1 

Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa 
dengan bilangan bulat  

2 

Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran 
dengan pecahan campuran 

1 

Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa 2 

 

Instrumen penelitian ini menggunakan 2 kompetensi dasar yaitu 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan dan mengalikan 

dan membagi berbagai bentuk pecahan. Pada kompetensi dasar menjumlahkan 

dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan dibagi menjadi 8 indikator yaitu 

penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa terdiri dari 2 soal, 

penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran terdiri dari 4 soal, 
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pengurangan bilangan bulat dengan pecahan campuran terdiri dari 1 soal, 

pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran terdiri dari 1 soal, 

penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat 

terdiri dari 1 soal, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan 

bilangan bulat terdiri dari 2 soal, penjumlahan dan pengurangan pecahan 

campuran dengan pecahan campuran terdiri dari 1 soal, dan pengurangan 

pecahan biasa dengan pecahan biasa terdiri dari 2 soal.  

 

Tabel 7 Instrumen penelitian 

Kompetensi Dasar Indikator Jumlah 
Soal 

Mengalikan dan 
membagi 
berbagai bentuk 
pecahan 

Perkalian pecahan campuran dengan pecahan 
campuran 

3 

Perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat 4 

Perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat 2 

Pembagian pecahan campuran dengan pecahan 
campuran 

4 

Pembagian pecahan campuran dengan bilangan bulat 2 

 

Instrumen penelitian ini yang kedua dapat dilihat pada tabel 7 yaitu 

menggunakan kompetensi dasar mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan dan dibagi menjadi 5 indikator yaitu perkalian pecahan campuran 

dengan pecahan campuran terdiri dari 3 soal, perkalian pecahan campuran 

dengan bilangan bulat terdiri dari 4 soal, perkalian pecahan biasa dengan 

bilangan bulat terdiri dari 2 soal, pembagian pecahan campuran dengan 

pecahan campuran terdiri dari 4 soal, dan pembagian pecahan campuran 

dengan bilangan bulat terdiri dari 2 soal. 

2. Wawancara 

Pengambilan data juga menggunakan wawancara yaitu wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana wawancara ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, Sugiyono 

(2009:321). Wawancara ini dilakukan dengan siswa yang menjadi subjek 

penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi 

menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian dan menggunakan 

percakapan verbal (deskripsi kata-kata) serta menggunakan pedoman 
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wawancara. Wawancara dilakukan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab, 

dan informal. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami pandangan 

subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi yang dialami 

siswa yang diungkapkan dengan bahasanya sendiri. 

B. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga analisis 

datanya non parametric. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap yang 

terjadi secara langsung yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan 

penarikan kesimpulan. Data pada penelitian ini diambil berdasarkan hasil tes 

dan wawancara siswa. Kesalahan-kesalahan siswa yang muncul diklasifikasikan 

berdasarkan klasifikasi menurut Newman (Clement, 1980: 1). 


