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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan jenis kesalahan 

dan faktor penyebab kesalahan siswa pada materi luas permukaan dan 

volume bangun ruang melalui analisis tes tertulis. Desain dalam penelitian 

ini adalah One-Shot Case Study, dengan satu kali tes yang jenis soalnya 

adalah uraian berbentuk cerita, dalam hal ini menilai hasil jawaban 

berdasarkan empat tipe kesalahan yang dilakukan oleh 

siswamenurutNewman (1980). Empat tipe kesalahan tersebut adalah 

kesalahan karena kecerobohan, kesalahan keterampilan proses, kesalahan 

dalam memahami soal, dan kesalahan dalam penggunaan notasi. 

 

B. Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Beringin yang dilaksanakan 

pada bulan April2013. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIyang berjumlah 34, siswa perempuan sebanyak 20dan siswa laki-laki 

sebanyak 14. 

C. Rancangan Penelitian 

Langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa tipe-  mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebalik kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal materi luas permukaan serta volume 

prisma dan limas  siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Beringin adalah: 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan identifikasi masalah, membuat 

paket soal, kemudian dikonsultasikan kepada dosen dan guru. 

2. Observasi 

Wawancara terhadap guru dan siswa mengenaikesulitan –kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soa lcerita materi luas permukaan 

serta volume prisma danl imas. 

 

 



14 
 

 
 

3. Pelaksanaan 

 Melakukantes, menganalisis jawaban siswa, kemudian dari hasil 

analisis jawaban siswa yang salah dikelompokan berdasarkan 4tipe 

kesalahan menurut  newman yaitu: kesalahan karena kecerobohan atau 

kurang cermat, kesalahan dalam  ketrampilan proses, kesalahandalam 

proses penyelesaian,kesalahan dalam menggunakan notasi . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Tes berupa soal  cerita yang harus dikerjakan siswa selama dua jam 

pelajaran. Sebelum soal dibagikan materi sudah diberikan guru kelas 

sebelum tes berlangsung, hasil tes mejadi data dalam pengambilan analisis 

kesalah . 

 

2. Wawancara 

 Pengambilan wawancara dilakukan kepada siswa dan guru, ada pun 

pertanyaan yang diambil sebagia data berdasarkan setelah tes berlangsung.  

Hasil wawancara digunakan untuk mengetahui kesuliatan yang dialami 

sisswa setelah tes berlangsung. 

 

E. InstrumenPengambilan Data 

 

1. Tes 

Tes diberikan untuk memperoleh data kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal. Penelitian ini menggunakan metode tes uraian. Sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Arikunto (1996), ”tes bentuk uraian adalah 

sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan  atau uraian”. Dengan menggunakan soal berbentuk uraian, 

siswa dituntut agar memiliki kemampuan mengorganisasikan, 

mengiterpretasikan, dan menghubungkanpengetahuan yang dimilikinya.Soal 

tes dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.Kisi – kisiSoalTes 

No Kompetensi 
Dasar 

Indikator Soal Poin 

 Menghitung 
luas 
permukaan 
dan volume 
limas dan 
prisma. 

Menghit
ung 
luasperm
ukaan 
limas 
danprism
a. 
 
 

1. Alas sebuah limas berbentuk 
persegi dengan panjang sisinya 12 
cm. Jika tinggi segitiga pada sisi 
tegak 10 cm, hitunglah 

a. tinggi limas 
b. luas permukaan limas 
 

2. Suatu limas segi empat beraturan 
sisi tegaknya terdiri atas empat 
segitiga samakaki yang kongruen. 
Diketahui luas salah satu segitiga 
itu 135 cm

2
 dan tinggi segitiga dari 

puncak limas 15 cm. Hitunglah luas 
permukaan limas. 

3. Suatu prisma alasnya berbentuk 
segitiga siku-siku dengan panjang 
sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, serta 
tinggi prisma 12 cm. Tentukan luas 
permukaan prisma. 
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No  Indikator Soal  
Poin 

  Menentu
kanrumu
svolume 
dan 
menghit
ung 
Volumeli
mas 
danprism
a. 

4. Sebuah limas T.ABCD alasnya 
berbentuk trapesium dengan AB 
// CD. PanjangAB = 6 cm, CD = 8 
cm, dan tinggi trapesium 4 cm. 
Jika tinggi prisma 15 
cm,hitunglah volume limas? 

5. Sebuah limas alasnya berbentuk 
segitiga siku-siku dengan 
panjang sisi siku-sikunya 6 cm 
dan 8 cm, serta tinggi 
12cm.Kemudian, panjang sisi 
alas maupun tinggi limas 
diperbesar dengan faktor 
perbesaran 2.Hitunglah volume 
limas itu sekarang 

6. Sebuahprismaalasnyaberbentuk
persegipanjangdenganukuranpa
njang 14 cm danlebar 8 cm. 
Jikatinggiprisma 16 cm, 
hitunglah volume prisma? 
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2. Wawancara 

 Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

melalui percakapan antara peneliti dengan responden atau sumber data. 

Dalam halini, pewawancara mengadakan percakapan sedemikian hingga 

pihak yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya.  

Yang diminta bukanlah kemampuan tetapi informasi tentang sesuatu. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal luas 

permukaan serta volume prisma dan limas. 

 

F. Teknik analisis data 

Pada penelitian ini dilakukan kegiatan mengurutkan data 

berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi luas permukaan serta volume  prisma dan 

limas. Proses kegiatan analisis data kualitatif, dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Mereduksi data  

Reduksi data  yaitu, kegiatan  yang mengacu pada proses 

menyeleksi,     memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan 

mentransformasikan data mentah yang tertulis pada catatan lapangan.   

Dalam mereduksi data hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

mengkategorikan jawaban siswa berdasarkan tipe-tipe kesalahan. 

Menghitung prosentase jawaban siswa berdasarkan tipe kesalahan I 

(kesalahan karena kecerobohan), tipe kesalahan II (kesalahan keterampilan 

proses), tipe kesalahan III (kesalahan dalam memahami soal) dan tipe 

kesalahan IV (kesalahan dalam penggunaan notasi). Dengan demikian akan 

diketahui berapa persen (%) tingkat kesalahan pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian pecahan. Pada analisis 

data jawaban siswa tidak dikelompokkan atas jawaban yang benar dan 

salah, akan tetapi ditekankan pada letak kesalahan pemahaman konsep 

siswa yang terdiri dari 4 tipe tersebut. Data yang didapatkan dari penelitian 

ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif prosentase. Penelitian yang 

dilakukan ini merupakan penelitian non hipotesis sehingga tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Data yang dianalisis adalah data tentang kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 
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Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebalik 

kesalahan yang dilakukan siswa. Diketahui dengan wawancara guru dan 

siswa untuk mengetahui penyebab siswa mengalami miskonsepsi dalam 

mengerjakan soal. 

 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi atau data yang 

terorganisasi dan terkategori dituliskan kembali, sehingga memungkinkan 

untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Data yang disajikan adalah 

hasil pekerjaan siswa yang sudah direduksi yaitu,hasil tes yang sudah 

dikategorikan  berdasarkan tipe-tipe kesalahan.  

 

3. Penarikan kesimpulan 

Setelah data terkumpul maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi yaitu kegiatan merangkum data berdasarkan semua hal yang 

terdapat dalam reduksi data dan penyajian data. 


