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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah mix method dengan model Concurrent 

Triangulation Strategy. pada model ini, suatu desain penelitian dilaksanakan secara 

bersamaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk memperoleh data 

dengan cara yang berbeda namun secara bersama-sama baik dalam pengumpulan 

data dan analisis data yang dilakukan pada satu tahap dengan bobot antara metode 

kuantitatif dan metode kualitatif seimbang (Yusuf, 2015). Model penelitian 

kombinasi pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

primer (Sugiyono, 2015). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  kelas VIII SMP Muhammadiyah 5  Surakarta 

yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 443 Surakarta, Jawa Tengah 57146. Peta 

lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 

Gambar 3.1 Peta SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian diadakan selama 5 bulan yaitu pada bulan Maret 2019 

sampai bulan Juli 2019. Adapun rincian jadwal sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018: 

117). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta. 

2. Sampel Penelitian  

Cara pengambilan sample pada penelitian ini yaitu menggunakan tehnik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan tehnik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018: 

124). Sampel dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang akan digunakan, 

yaitu kelas penelitian. sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII A dan siswa kelas VIII B sebagai kelas penelitian dan adapun kelas 

VIII C dan kelas VIII D sebagai kelas uji coba soal. Tehnik simple random 

sampling dilakukan apabila anggota populasi homogen. 

3. Subjek Penelitian  

Cara pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu dengan memilih 

berdasarkan beberapa kriteria: 

a) 2 siswa berkemampuan tingkat tinggi, 1 laki-laki dan 1 perempuan.  

b) 2 siswa berkemampuan tingkat sedang, 1 laki-laki dan 1 perempuan 

No 
Jadwal 

Kegiatan 

Tahun 2019 

Maret April Mei Juni Juli 

1 Persiapan                     

2 Pelaksanaan                     

3 Analisis Data                     

4 Pelaporan                     
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c) 2 siswa berkemampuan tingkat rendah, 1 laki-laki dan 1 perempuan.  

D. Variabel Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, variabel dalam penelitian ini meliputi variabel 

bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2018: 61). 

1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbul dan berubahnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah soal matematika berorientasi PISA dan gender. 

2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menalar siswa.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian ini, diperlukan sumber-sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya 

dan teknik yang sesuai agar mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2018: 193). Berikut ini adalah tehnik pengumpulan data yang 

akan digunakan oleh peneliti: 

a. Metode Tes 

Penelitian ini menggunakan metode tes dalam bentuk posttest. Tujuan 

diberikan posttest yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa laki-laki dan 

siswa perempuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika berorientasi 

PISA dan untuk mengetahui kemamuan menalar siswa.  

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data lain yang relevan dengan 

penelitian (Riduwan, 2012: 77). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data 

gender siswa. 

c. Metode Wawancara  

Wawancara yang dilakukan penelitian meliputi dua kali wawancara, yaitu 

pada saat pra-riset dan riset.  Penelitian melakukan wawancara kepada guru 
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dan siswa pada saat pra-riset. Adapun tujuan dilakukan wawancara sebelum 

penelitian yaitu untuk mengetahui masalah pembelajaran yang ada di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, kemudian digunakan sebagai dasar menyusun 

penelitian yang akan dilakukan. Wawancara kedua dilakukan pada saat riset, 

yaitu wawancara dengan siswa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

memastikan kemampuan menalar yang dimiliki oleh siswa setalah diberikan 

soal matematika geometri berorientasi PISA. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi tes hasil belajar yaitu berupa soal 

cerita matematika berorientasi PISA yang telah di sesuaikan dengan materi yang 

sudah di sampaikan kepada siswa kelas VIII. Soal tersebut terdiri dari 5 butir soal. 

Sebelum di ujikan terlebih dahulu soal divalidasi oleh guru matematika di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu Ibu Siti Udewi Z S.Pd..  Selanjutnya dilakukan 

uji coba kepada kelas VIII C dan kelas VIII D. Berikut ini adalah hasil uji coba 

instrumen: 

1. Penyusunan Instrumen Tes 

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui siswa setelah 

diberikan posttest. Adapun langkah-langkah penyusunan tes sebagai berikut:  

a. Menyusun materi yang akan digunakan untuk membuat tes. 

b. Membuat kisi-kisi tes. 

c. Menyusun soal. 

d. Mengadakan uji coba tes  

2. Uji Coba Instrumen Tes  

Hal ini digunakan untuk menguji validitas item dan reliabilitas instrument 

tes yang akan digunakan. 

a. Validitas item tes 

Validitas item butir tes penelitian ini diuji mengguakan rumus product 

moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
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dengan:  

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara X dan Y 

𝑋  = skor item butir soal 

𝑌  = total skor 

𝑁  = banyak data 

∑ 𝑋  = jumlah skor 

∑ 𝑌  = jumlah total skor 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tes dinyatakan valid, namun 

Jika 𝑟𝑥𝑦 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tes dinyatakan tidak valid. 

(Arikunto, 2010: 213) 

Berdasarkan hasil diatas bahwa uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui valid atau tidaknya item soal yang akan digunakan untuk 

penelitian. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

Product Moment. Item soal yang valid akan digunakan untuk mengukur hasil 

belajar dari responden, sedangkan item soal yang tidak valid akan di 

hilangkan atau tidak akan digunakan. Dengan menggunakan taraf signifikansi 

5% dan N = 31 diperoleh nilai koefisien tabel sebesar 0,388. Setelah di 

analisis menggunakan Microsoft Excel 2019, maka diperoleh ringkasan 

validitas hasil soal tes matematika. Adapun hasil uji validitas pada Tabel 3.2 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Rangkuman Uji Validitas Soal 

Statistik 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,924 0,944 0,773 0 0 0 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

Keterangan VALID VALID VALID INVALID INVALID INVALID 

 

Dari Tabel diatas terlihat bahwa terdapat tiga soal yang tidak valid yaitu 

soal nomor 4,5, dan 6. Soal yang tidak valid tidak digunakan atau dihilangkan 
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sehingga hanya 3 soal saja yang dijadikan sebagai instrumen soal pada 

penelitian ini. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.  

b. Uji reliabilitas tes 

Reliabilitas tes ini menggunakan rumus Alpha Cronsbach sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan: 

𝑟11  = reliabilitas instrument tes 

𝑘  = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah variansi butir 

𝜎𝑡
2   = variansi total 

 (Arikunto, 2010: 239) 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen tersebut setelah harga diperoleh 

kemudian diinterpretasikan dengan indeks korelasi berikut: 

0.80 ≤ 𝑟11 ≤ 1.0  = reliabilitasnya sangat tinggi  

0.60 ≤ 𝑟11 < 0.80  = reliabilitasnya tinggi 

0.40 ≤ 𝑟11 < 0.60  = reliabilitasnya sedang 

0.20 ≤ 𝑟11 < 0.40  = relibilitasnya rendah  

0.00 ≤ 𝑟11 < 0.20  = reliabilitasnya sangat rendah 

(Arikunto, 2009: 75) 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana pengukuran 

dari suatu tes tetap konsisten setalah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek 

dan dalam kondisi yang sama.  Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan 

rumus Alpha Cronsbach. Soal yang diuji reliabilitasnya adalah 3 soal yang 

dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2019, diperoleh nilai 𝑟11 sebesar 0,9496652. 

Dengan demikian soal yang digunakan memiliki reliabilitas sangat tinggi. 

Perhitungan selengkapnyan dapat dilihat pada Lampiran 6.  
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G. Tehnik Analisis Data  

Tehnik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Prasarat Analisis  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji analisis variansi yang 

digunakan untuk menguji keseimbangan populasi dan hipotesis. Syarat dalam 

uji analisi variansi adalah data yang digunakan harus normal dan homogen.  

a. Analisis Uji Normalitas  

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

𝐻0  : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

𝐻1  : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

2) Taraf Signifikansi : 𝛼 = 0,05 

3) Statistika uji  

𝐿 = 𝑚𝑎𝑘𝑠|𝐹(𝑍𝑖) − 𝑆(𝑍𝑖)| 

dimana:  

𝐹(𝑍𝑖)  : P(Z ≤ 𝑍𝑖) dengan Z ~ 𝑁 (0,1) 

𝑆(𝑍𝑖)  : proporsi cacah Z ≤ 𝑍𝑖 , terhadap seluruh cacah 𝑍𝑖 

𝑆   : standar deviasi atau simpangan baku 

𝑍𝑖   : skor standar 

 𝑍𝑖 =  
(𝑋𝑖 − 𝑋)̅̅ ̅

𝑆
 

4) Daerah kritis 

DK = {L maks | L maks ≥ 𝐿𝛼,𝑛} harga lain dapat diperoleh dari tabel 

Liliefors pada tingkat signifikansi 𝛼 dengan derajat kebebasan n  (𝑛 =

 𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙) 

5) Keputusan uji  

𝐻0 ditolak jika L ∈ DK 

𝐻0 diterima jika L ∉ DK 

 (Budiyono, 2015: 168) 
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b. Analisis Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui variansi-variansi dari 

sejumlah populasi penelitian sama atau tidak. 

1) Hipotesis  

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (sampel homogen) 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (sampel tidak homogen) 

2) Taraf signifikansi: 𝛼 = 0,05 

3) Statistika uji 

𝜒2 =
2.303

𝑐
( 𝑓 log 𝑅𝐾𝐺 − Σ𝑓𝑗 log 𝑠𝑗

2 ) 

dengan: 

𝜒2 ~ 𝜒2(𝑘 − 1) 

k : banyaknya populasi = banyaknya sampel 

f : derajat kebebasan untuk RKG = N - k 

𝑓𝑗 : derajat kebebasan untuk 𝑠𝑗
2 =  𝑛𝑗 − 1 

𝑗 : 1,2,.....,k 

𝑁  : banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

𝑛𝑗   : banyaknya nilai (ukuran) sampel ke- 𝑗 

𝑐 = 1 +
1

3(𝑘 − 1)
 (Σ

1

𝑓𝑗
−

1

𝑓
) 

𝑅𝐾𝐺 =  
Σ𝑆𝑆𝑗

Σ𝑓𝑗
, 𝑆𝑆𝑗 = Σ𝑋𝑗

2 −
(Σ𝑋𝑗)

2

𝑛𝑗
= (𝑛𝑗 − 1) 𝑠𝑗

2 

4) Daerah kritis 

DK = { 𝜒2 | 𝜒2 >  𝜒2 𝛼:𝑘−1}  

5) Keputusan uji  

𝐻0 ditolak jika 𝜒2  ∈ DK atau 𝜒2 >  𝜒2 𝛼:𝑘−1 

(Budiyono, 2015: 176) 
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c. Analisis Transformasi Data  

Data yang tidak terdistribusi secara nornal dapat ditransformasi agar 

menjadi normal. Berikut ini bentuk transformasi yang dapat dilakukan: SQRT 

(x) atau akar kuadrat, LG10 (x) atau logaritma 10 atau LN, 1/x atau inverse, 

SQRT (k-x), LG10 (k-x), 1/(k-x) dengan k adalah nilai tertinggi atau 

maksimun dari data mentah x. (Ghozali, 2011: 35-36).  

d. Analisis Uji Hipotesis  

Setelah didapat bahwa posttest kelompok siswa laki-laki dan kelompok 

siswa perempuan berdistribusi normal dan berasal dari variansi yang 

homogen, kemudian dilanjutkan dengan uji kesamaan rata-rata menggunakan 

uji-t (Independent Samples Test). Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk 

menguji apakah terdapat dua variabel independent atau tidak antara 

kemampuan kelompok siswa laki-laki dan kemampuan kelompok siswa 

perempuan. Adapun prosedur pengujian sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (Tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok laki-

laki dengan kelompok perempuan) 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (Ada perbedaan secara signifikan antara kelompok laki-laki 

dengan kelompok perempuan) 

2) Tingkat Signifikansi: 𝛼 = 5% 

3) Statistika uji (Rumus Uji-t) 

t =
(𝑋1 − 𝑋2) − d0

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

~t(𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

4) Daerah Kritis 

𝐷𝐾 = {𝑡|𝑡 < −𝑡𝛼
2

;(𝑛1+𝑛2−2)
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡 > 𝑡𝛼

2
;(𝑛1+𝑛2−2)

} 

(Budiyono, 2015: 159) 

Uji prasyarat hipotesis dengan uji T meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas variansi dengan langkah sebagaimana telah dituliskan pada 

uji prasyarat diatas. Namun, apabila kedua asumsi tersebut tidak terpenuhi 

maka pengujian menggunakan analisis varian Uji Mann Whitney U. 
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(statistik non parametrik). Adapun alur pengujian dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 dibawah. 

e. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis data kuantitatif yang 

metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif 

bergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. 

Peneliti yang sudah terbiasa menggunakan pendekatan ini biasanya mengulas 

penelitiannya secara mendalam dan konkret. Poerwandari (2005:143) 

menyatakan bahwa yang harus selalu diingat peneliti kualitatif, yaitu 

bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporan 

proses dan prosedur prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin.  

Analisis kualitatif juga berbeda dengan kuantitatif yang cara analisisnya 

dilakukan setelah data terkumpul semua, akan tetapi analisis kualitatif dilakukan 

sepanjang penelitian mulai dari awal hingga akhir. Adapun Tahapan-tahapan 

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Reduksi Data 

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang data yang 

dianggap tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan jalan melakukan 

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam 

data peenelitian. Dengan demikian, proses reduksi data ini dilakukan oleh 

peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan 

catatan-catatan inti berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penggalian 

data (Sutama 2019: 129). Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu 

mengkategorikan tingkat kemampuan siswa dan mencatat hasil wawancara 

yang berkaitan dengan kemampuan menalar siswa dalam  menyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA. 

Untuk mengelompokkan siswa ke dalam tiga ranking, yaitu: Ranking 

Atas (Kelompok siswa tergolong Pandai), Ranking Tengah (Kelompok siswa 
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tergolong Cukup/Sedang),  Ranking Bawah (Kelompok siswa tergolong 

Lemah), dengan menggunakan langkah sebagai berikut:  

𝑋 ≥ �̅� + 𝑆𝐷 (𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑡𝑎𝑠) 

�̅� − 𝑆𝐷 < 𝑋 < �̅� + 𝑆𝐷 (𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ) 

𝑋 ≤ �̅� − 𝑆𝐷 (𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ) 

(Sudijono, 2012: 175) 

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kumpulan data atau informasi 

yang terorganisasi dan terkategori yang memungkinkan suatu penarikan 

kesimpulan atau tindakan. Tahap penyajian data dalam penelitian ini meliputi 

penyajian hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara dan 

penyajian hasil wawancara yang telah direkam. 

Dari hasil penyajian data (pekerjaan siswa dan wawancara) dilakukan 

analisis. Kemudian disimpulkan yang berupa data temuan, sehingga mampu 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

3) Menarik Kesimpulan dan Verifiksi 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan simpulan dari data-data yang 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. 

Penarikan simpulan bias dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan dari subyek peneliti dengan makna yang terkandung dengan 

konsep-konsep dasar penelitian. Tahapan-tahapan baik redusi data dan 

penyajian data tidak melulu terjadi secara beriringan, akan tetapi kadang 

setelah dilakukan penyajian data juga dibutuhkan reduksi data lagi sebelum 

penarikan simpulan dilakukan (Sutama 2019:130) 

H. Prosedur Penelitian   

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah secara urut dari 

awal hingga akhir yang digunakan dalam penelitian. Hal ini perlu dirumuskan agar 
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penelitian berjalan lancar dan sistematis. Adapun langkah/tahap penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Persiapan  

Tahap pertama dalam penelitian adalah persiapan. Dalam tahap persiapan, 

peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran tentang objek 

penelitian. Setelah itu, peneliti mengajukan judul penelitian kepada pembimbing. 

Setelah judul disetujui oleh pembimbing, peneliti menyusun proposal penelitian. 

Proposal yang telah dibuat diajukan kepada pembimbing untuk mendapatkan 

koreksi, masukkan, dan arahan. Berdasarkan koreksi, masukkan, dan arahan dari 

pembimbing, peneliti merevisi penelitian. Setelah proposal mendapat persetujuan 

dari pembimbing, peneliti membuat instrument dan surat izin riset untuk digunakan 

dalam langkah selanjutnya.   

b. Pelaksanaan Penelitian  

Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti 

melakukan pengumpulan dokumen yang berupa hasil tes siswa. Kemudian, peneliti 

menganalisis kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal tes tersebut 

menurut indikator yang telah ditetapkan.  

c. Penyusunan Laporan Penelitian  

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan penelitian. 

Peneliti menyusun laporan penelitian sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dalam 

tahap ini, peneliti berkonsultasi dengan pembimbing dan merevisi laporan sesuai 

arahan pembimbing. Konsultasi dan revisi terus dilakukan hingga penyusunan 

laporan penelitian selesai.   

Prosedur penelitian yang telah dideskripsikan di atas dapat digambarkan 

dengan skema Gambar 3.3. 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

Mulai 

Persiapan: 

1. Observasi 

2. Pengajuan Judul 

3. Penyusunan Proposal 
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