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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Subyek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014). 

Subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

Pertimbangan pengambilan sampel berdasarkan pada hal-hal berikut. 

1. Subyek bersedia terlibat secara aktif dalam penelitian. 

2. Subyek bersedia untuk diwawancara dan meluangkan waktu. 

3. Memperoleh izin dari pihak sekolah dan orangtua subyek. 

4. Kepercayaan guru bahwa subyek akan melibatkan diri secara aktif dalam wawancara.   

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilih enam orang siswa yang terdiri dari tiga 

siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan kelas X SMA Negeri 2 Salatiga sebagai subyek 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelas X SMA Negeri 2 Salatiga yang beralamat di 

Jalan Tegalrejo No. 79 Salatiga Telepon (0298) 316638 Kode Pos 50733 dengan materi 

sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2016 

pada semester 2. 
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Januari  Februari  Maret  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Permohonan ijin sekolah              

2 Observasi lapangan              

3 Penyusunan konsep awal             

4 Penyusunan Instrumen             

5 Wawancara guru untuk 

menentukan subjek 

penelitian 

            

6 Pengumpulan data 

menggunakan teknik 

triangulasi 

            

7 Analisis Data             

8 Penyusunan laporan              

 

B. Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian meliputi tahap perencanaan, tahap penyusunan instrumen, tahap 

pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Tahap perencanaan dimulai 

dengan mencari sekolah untuk dijadikan tempat penelitian, mencari masalah yang terdapat 

dalam sekolah tersebut, dan mengurus surat izin penelitian. Lalu melakukan wawancara 

dengan guru kelas untuk menentukan subyek penelitian dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Selanjutnya menyusun konsep proposal dan instrumen pendukung 

penelitian yang akan digunakan. Instumen pendukung dalam penelitian ini berupa kisi-kisi 

soal sistem persamaan linear dua variabel dan kisi-kisi pedoman wawancara. 

Tahap kedua adalah tahap penyusunan instrumen. Instrumen dalam penelitian ini berupa 

soal-soal sistem persamaan linear dua variabel. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap 

ini berisi tentang pengumpulan data penelitian dengan teknik triangulasi yang merupakan 

teknik pengumpulan data dengan menggabungkan observasi partisipatif, wawancara, dan 

dokumentasi. Tahap keempat yaitu tahap analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian 

dianalisis dengan menggunakan empat tahap yaitu data collection, data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Tahap kelima atau tahap terakhir yaitu 
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penulisan laporan penelitian yang berisi tentang simpulan penafsiran pemikiran siswa berupa 

skim-skim sistem persamaan linear dua variabel. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yaitu observasi 

partisipatif, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). 

1. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut  melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2012). 

Observasi dilakukan pada saat siswa mengerjakan soal sistem persamaan linear dua 

variabel yang diberikan dan pada saat siswa menjawab pertanyaan dalam wawancara. 

Hasil observasi kemudian didokumentasikan untuk menambah keakuratan penelitian. 

Kegiatan observasi dilakukan di sekolah setelah pelajaran selesai dan di rumah tiap 

subyek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005). Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara klinis berdasarkan model dari Piaget. 

Nik Azis dalam Sutriyono (2012) menyatakan bahwa wawancara klinis mempunyai 

tujuan utama untuk mengumpulkan data dalam mengkonstruksi  model skim tindakan 

dan skim operasi yang dipunyai oleh siswa, sehingga untuk memahami apa yang ada di 

dalam pikiran siswa, pewawancara menggunakan teknik bertanya yang bersifat menggali, 

menerka dan menjelaskan makna dari tingkah laku siswa. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Wawancara Klinis 

Fokus Penelitian Ruang Lingkup 

Penelitian 

Aspek yang 

Diteliti 

Indikator 

Skim Sistem 

Persamaan Linear 

Dua Variabel 

Penafsiran siswa 

dalam 

menyelesaikan 

sistem persamaan 

linear dua variabel 

Penafsiran siswa 

tentang sistem 

persamaan linear 

dua variabel 

- Menjelaskan 

makna sistem 

persamaan linear 

dua variabel 

Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

SPLDV yang 

melibatkan operasi 

penjumlahan 

Proses berpikir 

siswa mengenai 

penyelesaian soal 

berbentuk 

a. a1 x + b1 y = c1 

a2 x + b2 y = c2 

b. p1 x + q1 y = r1 

p2 x + q2 y = r2 

Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

SPLDV yang 

melibatkan operasi 

pengurangan 

Proses berpikir 

siswa mengenai 

penyelesaian soal 

berbentuk 

a. a1 x – b1 y = c1 

a2 x – b2 y = c2 

b. p1 x – q1 y = r1 

p2 x – q2 y = r2 

Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

SPLDV yang 

melibatkan operasi 

penjumlahan dan 

pengurangan. 

Proses berpikir 

siswa mengenai 

penyelesaian soal 

berbentuk 

a. a1 x + b1 y = c1 

a2 x – b2 y = c2 

b. p1 x – q1 y = r1 

p2 x + q2 y = r2 

 

Penafsiran siswa 

dalam menentukan 

himpunan 

Proses berpikir 

siswa mengenai 

penyelesaian soal 
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penyelesaian 

SPLDV dalam 

bentuk soal cerita 

berbentuk soal cerita 

yang berkaitan 

dengan SPLDV. 

 

3. Dokumentasi 

Data hasil observasi dan wawancara didokumentasikan dalam bentuk foto dan video 

untuk mendukung kredibilitas data yang telah diperoleh. Dokumentasi dilakukan saat 

siswa mengerjakan soal dan saat melakukan wawancara dengan guru dan siswa. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, tetapi dalam penelitian ini terdapat 

instrumen pendukung yaitu soal tes uraian. Kisi-kisi soal sistem persamaan linear dua 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal 

Mendeskripsikan 

konsep sistem 

persamaan linier dua 

dan tiga variabel 

serta pertidaksamaan 

linear dua variabel 

dan mampu 

menerapkan berbagai 

strategi yang efektif 

dalam menentukan 

himpunan 

penyelesaian serta 

memeriksa 

kebenaran 

Menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua 

variabel yang melibatkan 

operasi penjumlahan. 

Tentukan nilai a dan b dari persamaan 

berikut:  

1. 3a + 7b = 25 dan 4a + 6b = 20 

2. 3a + b = 5 dan 2a + 3b = 8 

3. 2a + 4b = 18 dan 4a + 2b = 24 

4. 3a + 4b = -30 dan 2a + b = -10 

5. 5a + 3b = 9 dan 6a + 2b = -2 

Menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua 

variabel yang melibatkan 

operasi pengurangan. 

 

 

Tentukan nilai a dan b dari persamaan 

berikut:  

1. 5a – 8b = 13 dan 3a – 2b = 5 

2. 6a – 2b = 18 dan 5a – 3b = 11 

3. 3a – 6b = 33 dan 4a – 2b = 32 

4. 2a – 5b = -17 dan 3a – 2b = -20 

5. 5a – 4b = 23 dan 2a – 8b = -10 
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jawabannya dalam 

pemecahan masalah 

matematika. 

Menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua 

variabel yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan 

pengurangan. 

Tentukan nilai x dan y dari persamaan 

berikut:  

1. 2x + 3y = 12 dan x – 2y = -1 

2. 2x + y = 7 dan 2x – y = 5 

3. -3x + 6y = 42 dan 2x – y = -13 

4. -4x – y = -25 dan x + 4y = 10 

5. 5x – 6y = 13 dan 4x + 7y = -25 

Menyelesaikan soal cerita 

sistem persamaan linear dua 

variabel. 

1. Harga delapan buah manggis dan 

dua semangka adalah Rp 

17.000,00, sedangkan harga enam 

buah manggis dan empat buah 

semangka adalah Rp 19.000,00. 

Berapa harga 1 buah maggis dan 

1 buah semangka? 

2. Harga 8 buah buku tulis dan 6 

buah pensil Rp. 14.400,00 harga 

6 buah buku tulis dan 5 

buahpensil Rp. 11.200,00. 

Jumlah harga 5 buah buku tulis 

dan 8 buah pensil adalah… 

3. Uang Ani sama dengan 2/3 uang 

Mira. Jika jumlah uang mereka 

adalah Rp.70.000, tentukan 

berapa banyak uang Ani. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles Dan Huberman, 

komponen analisis datanya adalah data reduction, data display, dan conslusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2012). 

Gambar 3.1 

Komponen dalam analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Collection dan Data Reduction 

Pada tahap data collection, data yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara selama 

siswa mengerjakan soal sistem persamaan linear dua variabel ditulis secara rinci dan 

teliti. Hasil data collection kemudian direduksi untuk menentukan pola-pola perilaku 

yang ditunjukkan siswa pada saat mengerjakan soal sistem persamaan linear dua 

variabel. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau 

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data 

dalam penelitian ini adalah mengelompokkan pola-pola perilaku yang ditunjukkan siswa 

pada saat mengerjakan soal sistem persamaan linear dua variabel ke dalam pola yang 

sejenis untuk mempermudah mengelompokkan jenis-jenis skim yang dimiliki siswa. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Data 

collection 
Data 

display 

Conclusion: 

drawing/verifying 

Data 

reduction 


