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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

SMP Takhassus Al Qur’an Pekuncen dipilih menjadi tempat penelitian 

berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : (1) Berdasarkan hasil UN 

tahun pelajaran 2018/2019 SMP tersebut memperoleh hasil yang cukup baik, (2) 

berdasarkan hasil observasi, siswa di sekolah tersebut mempunyai respon yang 

beragam terhadap pembelajaran daring, (3) memiliki data dan informasi yang 

lengkap untuk kepentingan penelitian, (4) pertama kalinya diadakan penelitian 

tentang kemampuan pemecahan masalah matematika dan respon siswa terhadap 

pembelajaran daring berdasarkan disposisi matematis, dan (5) lokasi sekolah 

terjangkau oleh peneliti jika diterapkannya sistem lockdown pada masa pandemi 

covid-19.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2020/2021. Tahapan penelitian yang sudah dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut. 

a. Tahap persiapan penelitian 

Kegiatan tahap persiapan yang sudah peneliti lakukan adalah mengkaji 

teori, pra survei, pengajuan proposal penelitian, pembuatan instrumen 

penelitian dan perlengkapan penelitian, serta pembuatan permohonan ijin 

penelitian di SMP Takhassus Al Qur’an Pekuncen. Tahap ini telah 

dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 

b. Tahap pelaksanaan dan analisis data 

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021. 

Kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan data, analisis data dan 

pengolahan data. 
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c. Tahap penyusunan laporan 

Kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan data, penyusunan laporan, dan 

konsultasi dengan pembimbing. Waktu kegiatan pada bulan Agustus 2021 

sampai dengan Januari 2022. Ujian tesis dilaksanakan pada tanggal 27 

Januari 2022 dan dilanjut tahap revisi. 

3. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode snowball sampling 

dengan mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dari proses yang 

terhubung. Narasumber dalam penelitian ini akan bertambah banyak seiring 

dengan berjalannya waktu sampai dengan terjadi kejenuhan informasi 

(Budiyono, 2017). Kelas VIII memenuhi kriteria pemilihan subjek sehingga 

kelas VIII A digunakan untuk uji coba instrumen dan kelas VIII B digunakan 

untuk penelitian. Kriteria pemilihan subjek penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Kelas VIII B memiliki pengalaman yang cukup sehingga dapat 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah materi bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma, limas). 

b. Kelas VIII B memiliki pengalaman belajar secara tatap muka selama satu 

tahun dan telah mengikuti pembelajaran secara daring selama satu tahun 

sehingga dapat membandingkan dan mendeskripsikan kedua pembelajaran 

tersebut. 

c. Kelas VIII B bersedia mengisi angket disposisi matematis pada tanggal 24 

Mei 2021 selama 60 menit. Hasil dari pengisian angket disposisi matematis 

adalah terdapat 5 siswa dengan kategori disposisi matematis tinggi, 17 siswa 

dengan kategori disposisi matematis sedang dan 3 siswa dengan kategori 

disposisi matematis rendah.  

d. Kelas VIII B bersedia mengisi angket respon siswa terhadap pembelajaran 

daring pada tanggal 24 Mei 2021 selama 60 menit. Hasil pengisian angket 

adalah terdapat 4 siswa yang memberikan respon positif terhadap 

pembelajaran daring dan 21 siswa yang memberikan respon negatif terhadap 

pembelajaran daring. 
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e. Kelas VIII B bersedia melaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah 

secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2021 selama 45 menit. Berdasarkan hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah terdapat 6 tema jawaban yaitu tema 

jawaban A dan B dimiliki oleh kategori disposisi matematis tinggi, tema 

jawaban C, D dan E dimiliki oleh kategori disposisi matematis sedang dan 

tema jawaban F dimiliki oleh disposisi matematis rendah. 

f. Subjek penelitian diambil satu subjek dari masing-masing tema jawaban 

sehingga diperoleh total 6 subjek penelitian. Terdapat 2 subjek penelitian 

dari disposisi matematis tinggi, 3 subjek penelitian dari disposisi matematis 

sedang, dan 1 subjek penelitian dari disposisi matematis rendah. 

g. Subjek penelitian bersedia mengikuti kegiatan wawancara pada tanggal 7 

sampai dengan 12 Juni 2021. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui 

lebih mendalam tentang kemampuan pemecahan masalah matematika dan 

respon terhadap pembelajaran secara daring. 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan 

memperoleh pemahaman, deskripsi, dan interpretasi yang mendalam mengenai 

pemahaman manusia (Budiono, 2017 : 137). Pemahaman yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika dan respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika secara daring. 

Penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus merupakan strategi 

untuk menghimpun dan menganalisis data dari sebuah kasus (Hardani et al., 

2020 : 64). Studi kasus dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematika dan respon siswa terhadap pembelajaran daring 

berdasarkan disposisi matematis pada masa pandemi covid-19. Pembelajaran 

pada masa tersebut berbeda karena harus dilaksanakan secara daring. 

C. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 1) data angket 

disposisi matematis, 2) data angket respon siswa terhadap pembelajaran daring, 

3) data tes kemampuan pemecahan masalah, 4) data wawancara respon siswa 
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terhadap pembelajaran daring, dan 5) data wawancara kemampuan pemecahan 

masalah. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP 

Takhassus Al Qur’an Pekuncen semester genap tahun pelajaran 2020/2021.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berupa angket disposisi matematis  siswa, tes 

kemampuan pemecahan masalah, angket respon siswa terhadap pembelajaran 

online, dan wawancara. data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti. 

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

1. Angket Disposisi Matematika 

Metode angket atau metode kuesioner merupakan pengajuan-pertanyaan 

kepada subjek penelitian secara tertulis dan memperoleh jawaban secara 

tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data (Budiono, 2017: 52).  

Angket disposisi matematis digunakan untuk mengkategorikan siswa 

berdasarkan kemampuan disposisi matematis. Penelitian ini menggunakan 

angket langsung untuk memperoleh data disposisi matematis  siswa. 

a. Tahap Modifikasi Instrumen 

Angket disposisi matematis karya Wahyuni (2015) terdiri dari 26 butir 

pertanyaan dengan menyajikan empat jawaban menggunakan skala 

likert. Peneliti memodifikasi angket agar bahasanya mudah dipahami 

oleh subjek penelitian, dan peneliti menambah 2 butir pertanyaan agar 

setiap indikator pertanyaan mempunyai jumlah butir pertanyaan yang 

imbang. Perbedaan alternatif jawaban karya Wahyuni (2015) dan yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan saran dari validator dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 1 Alternatif jawaban angket disposisi matematis 

Alternatif jawaban karya 

Wahyuni (2015) 

Alternatif jawaban yang 

digunakan dalam penelitian ini 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Jarang (J) 

Jarang Sekali (JS) 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 
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Sesuai dengan angket karya Wahyuni (2015) jenis pernyataan, alternatif 

jawaban dan skor sebagai pedoman kriteria pengisian angket disposisi 

matematika dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 2 Kriteria pengisian angket disposisi matematika 

Jenis Pernyataan Alternatif Jawaban Skor 

Pernyataan Positif Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4 

3 

2 

1 

Pernyataan Negatif Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

1 

2 

3 

4 

b. Tahap Validasi Instrumen dan Revisi Pasca Validasi 

Angket disposisi matematis dikonsultasikan dan divalidasi oleh empat 

tenaga ahli yang terdiri dari tiga dosen psikologi dan satu dosen 

Bimbingan Konseling Islam (BKI). Nama-nama validator angket 

disposisi matematis dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3. 3 Nama validator angket disposisi matematika 

No Nama Validator Pekerjaan 

1 Aniq Hudiyah Bil Haq., 

S.Psi., M.A 

Dosen Psikologi di Universitas 

Muhammadiyah Kalimantan Timur 

2 Dr. Henie Kurniawati, M.A., 

Psikolog 

Dosen Psikolog UIN Profesor Kiai 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

3 Nur Azizah, M.S Dosen/Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam (BKI) UIN Profesor Kiai 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

4 Zaldhi Yusuf Akbar 

S.Psi.,M.Psi.,Psikolog 

Dosen Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 
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Berdasarkan hasil validasi dengan validator pertama, dimensi sudah 

sesuai dengan teori yang melatar belakangi, begitu juga indikatornya, 

namun beberapa item pernyataan justru seperti tidak mencerminkan 

indikatornya. Perhatikan pula jumlah masing-masing item pernyataan 

pada setiap dimensi, agar komposisi setara. Dimensi dan indikator sudah 

sesuai namun dari indikator ke item perlu dicek kembali. Teori tentang 

disposisi matematika ini lebih menekankan pada lingkungan sehari-hari 

dari seseorang, dalam angket pernyataannya belum terlalu 

mencerminkan hal tersebut. Seperti mengenai aplikasi kegiatan 

matematika dalam kegiatan sehari-hari dan matematika berkaitan dengan 

bidang lain perlu ditonjolkan. Tidak ada yang perlu dikurangi atau 

ditambahkan. Pernyataan yang perlu diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 3. 4 Saran perbaikan instrumen angket disposisi matematis dari 

validator pertama 

No Butir Pernyataan Saran Perbaikan 

1 Percaya diri mengikuti 

pembelajaran matematika. 

Saya senang mengikuti 

pembelajaran matematika. 

3 Saya berani mewakili kelompok 

menjelaskan hasil diskusi dengan 

alasan yang logis. 

Saya berani mewakili kelompok 

menjelaskan hasil diskusi dengan 

alasan yang menurut saya benar. 

7 Saya berperan aktif berdiskusi 

dengan teman untuk 

menyelesaikan tugas kelompok 

yang guru berikan. 

Saya berperan aktif ketika 

berdiskusi dengan teman untuk 

menyelesaikan tugas kelompok 

yang guru berikan. 

13 Setelah selesai mengerjakan soal 

saya memeriksa kembali jawaban 

untuk memastikan kebenaran. 

Setelah selesai mengerjakan soal 

saya memeriksa kembali jawaban 

untuk memastikan kebenarannya 

15 Saya mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari 

Saya membandingkan nilai 

matematika saya pada semester ini 

dengan semester sebelum untuk 
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seperti menjumlahkan kelereng 

atau kegiatan menghitung lainnya. 

mengetahui adanya peningkatan 

prestasi. 

22 Saya malu dan takut dipandang 

bodoh oleh teman ketika bertanya 

kepada guru. 

Saya malu dan takut dipandang 

bodoh oleh teman karena bertanya 

kepada guru. 

Butir angket diperbaiki sesuai saran dari validator pertama dan 

dinyatakan layak untuk digunakan. 

Hasil validasi dari validator kedua, indikator mengaplikasikan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari perlu ditambahkan indikator 

pertanyaanya. Pernyataan yang perlu diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 3. 5 Saran perbaikan instrumen angket disposisi matematis dari 

validator kedua 

No Penambahan Pertanyaan 

16 Soal matematika yang berhubungan dengan kegiatan 

sehari-hari lebih mudah dipahami 

17 Kesuksesan pada mata pelajaran matematika dapat 

mendukung kesuksesan pada mata pelajaran lain 

Semua butir pertanyaan dinyatakan layak untuk digunakan setelah 

ditambah pernyataan pada indikator mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Hasil dari validator ketiga, Dimensi dan indikator sudah memenuhi 

aspek-aspek yang harus dimunculkan dalam instrument, jumlah item 

tidak terlalu banyak dan tidak membuat bosan untuk mengisi angket. 

Namun masih ada sedikit pemilihan kata yang perlu disesuaikan supaya 

item/pernyataan menjadi lebih mudah dipahami sehingga perlu direvisi 

untuk menyesuaikan kata. Pernyataan yang perlu diperbaiki dapat dilihat 

pada Tabel berikut. 
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Tabel 3. 6 Saran perbaikan instrumen angket disposisi matematis dari 

validator ketiga 

No Butir Pernyataan Saran Perbaikan 

15 Saya mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari 

seperti menjumlahkan kelereng 

atau kegiatan menghitung lainnya. 

Saya sadar matematika 

mempermudah saya 

menyelesaikan masalah sehari-

hari 

16 Saya mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti: menentukan panjang dan 

lebar suatu tempat 

Soal matematika yang 

berhubungan dengan kegiatan  

sehari-hari lebih mudah dipahami 

17 Saya mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti: mengurutkan ketinggian 

tanaman. 

Kesuksesan pada mata pelajaran 

matematika dapat mendukung 

kesuksesan pada mata pelajaran 

lain. 

Semua butir pertanyaan dinyatakan layak untuk digunakan setelah butir 

pertanyaan nomor 15, 16, dan 17 diperbaiki sesuai saran validator ketiga. 

Hasil dari validator keempat, indikator pada disposisi matematis sudah 

sesuai tetapi ada perbaikan pada butir pertanyaan nomor 4 dan 11. 

Pernyataan yang perlu diperbaiki dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 3. 7 Saran perbaikan instrumen angket disposisi matematis dari 

validator keempat 

No Butir Pernyataan Saran Perbaikan 

4 Saya berani bertanya kepada guru 

ketika ada materi matematika yang 

tidak saya pahami. 

Saya berani bertanya kepada guru 

ketika ada materi matematika yang 

membuat saya bingung 

11 Saat saya presentasi saya tidak 

keberatan dikritik dan diberi saran 

oleh guru dan teman. 

Saat saya presentasi saya senang 

dikritik dan diberi saran oleh guru 

dan teman. 

 

Setelah dilakukan perbaikan sesuai saran validator keempat maka angket 

disposisi matematis layak untuk digunakan. Berdasarkan validasi angket 

disposisi matematis yang telah dilakukan, instrumen angket layak 

digunakan untuk mengukur kemampuan disposisi matematis  siswa. 

Instrumen angket disposisi matematis hasil dari validasi ahli oleh empat 

validator dapat dilihat pada Lampiran 5. 

c. Tahap Uji Coba 

Angket disposisi matematis diuji cobakan di kelas VIIIA dengan jumlah 

25 siswa. Hasil pengisian angket selanjutnya dihitung uji konsistensi 

butir dan reliabilitas untuk mengetahui kelayakan dari setiap butir soal 

untuk digunakan pada penelitian. 

1) Uji Konsistensi Butir Angket 

Rumus korelasi momen produk dari Karl Pearson (Budiyono, 2017: 

76) adalah sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) − (𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = indeks konsistensi internal butir ke-i 

𝑛  = banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen) 
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𝑋  = skor butir ke-i yang dicari indeks konsistensi 

internal 

𝑌  = total skor (dari subjek uji coba) 

Jika butir angket mempunyai indeks konsistensi internalnya > 0,3 

maka angket tersebut mempunyai konsistensi internal yang baik. 

Hasil perhitungan terhadap 28 butir pertanyaan disposisi matematis 

didapat indeks konsistensi internal untuk setiap butir angket diatas 

0,3 sehingga 28 butir pertanyaan tersebut mempunyai konsistensi 

internal yang baik dan boleh digunakan untuk penelitian. 

2)  Uji Reliabilitas 

Rumus Alpha (Budiyono, 2017: 80) yang digunakan untuk uji 

reabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

Keterangan : 

r11  = koefisien reliabilitas instrumen 

𝑛  = banyaknya butir instrumen 

𝑠𝑖2 = variansi skor belahan ke-i 

i  = 1, 2, 3, ...., k (𝑘 ≤ 𝑛) atau variansi skor butir ke-i, 

i  = 1, 2, 3, 4, ....., n 

𝑠𝑡2
 = variansi total yang diperoleh subjek uji coba 

Jika butir soal mempunyai koefisien reliabilitasnya 𝑟11 > 0,7 maka 

butir soal tersebut dikatakan reliabel.  

Hasil perhitungan uji reliabilitas dari angket disposisi matematis 

diperoleh 𝑟11 = 0,8874 > 0,7 maka butir pertanyaan pada angket 

disposisi matematis reliabel. Perhitungan uji konsistensi dan 

reliabilitas butir soal angket disposisi matematis dapat dilihat pada 

Lampiran 18. 
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Kategori disposisi matematis dalam penelitian ini terbagi menjadi 

tiga yaitu disposisi matematis tinggi, sedang dan rendah. Kategori 

tersebut berdasarkan ketentuan berikut. 

Tabel 3. 8 Pengkategorian angket 

Kategori Kriteria 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

�̅� + 𝑆𝐷 ≤ 𝑥 

�̅� − 𝑆𝐷 ≤ 𝑥 < �̅� + 𝑆𝐷 

𝑥 < �̅� − 𝑆𝐷 

       (Anwar, 2012) 

Berdasarkan perhitungan pada uji coba angket disposisi matematis 

diperoleh : 

�̅�    = 65,25 

Standar Deviasi (SD) = 8,66 

Maka pengkategorian angket disposisi matematis pada penelitian ini 

berdasarkan ketentuan berikut. 

Tabel 3. 9 Pengkategorian angket disposisi matematika 

Kategori Kriteria 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

73,91 ≤ 𝑥 

56,59 ≤ 𝑥 < 73,91 

𝑥 < 56,59 

 

2. Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Daring 

Angket respon siswa terhadap pembelajaran daring digunakan untuk 

mengetahui bagaimana respon dan pengalaman siswa belajar matematika 

selama pembelajaran daring. 

a. Tahap Penyusunan 

Angket respon siswa  terdiri dari 30 butir pertanyaan dan menggunakan 

skala likert dengan menyajikan empat jawaban. Subjek peneliti mengisi 

angket dengan memilih salah satu dari keempat jawaban yang 

menggambarkan dirinya. Empat jawaban yang tersedia dan kriteria 

penilaian angket disposisi matematis dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 3. 10 Kriteria pengisian angket respon siswa terhadap 

pembelajaran daring 

Jenis Pernyataan Alternatif Jawaban Skor 

Pernyataan Positif Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4 

3 

2 

1 

Pernyataan Negatif Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

1 

2 

3 

4 

b. Tahap Validasi Instrumen dan Revisi Pasca Validasi 

Angket respon siswa terhadap pembelajaran daring dikonsultasikan dan 

divalidasi oleh empat tenaga ahli yang terdiri dari dua dosen psikologi 

dan satu dosen Bimbingan Konseling Islam (BKI). Nama-nama validator 

angket respon siswa terhadap pembelajaran daring dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 

Tabel 3. 11 Nama validator angket respon siswa terhadap pembelajaran 

daring 

No Nama Validator Pekerjaan 

1 Nur Azizah, M.S Dosen/Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam (BKI) UIN Profesor Kiai 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

2 Aniq Hudiyah Bil Haq., 

S.Psi., M.A 

Dosen Psikologi di Universitas 

Muhammadiyah Kalimantan Timur 

3 Zaldhi Yusuf Akbar 

S.Psi.,M.Psi.,Psikolog 

Dosen Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

Angket respon siswa dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian 

ini setelah dilakukan validasi oleh validator. Instrumen angket respon 

siswa terhadap pembelajaran daring hasil dari validasi ahli oleh tiga 

validator dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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c. Tahap Uji Coba 

Angket respon siswa terhadap pembelajaran online diuji cobakan di kelas 

VIIIA dengan jumlah 25 siswa. Hasil pengisian angket selanjutnya 

dihitung uji konsistensi butir dan reliabilitas untuk mengetahui kelayakan 

dari setiap butir soal untuk digunakan pada penelitian. 

1) Uji Konsistensi Butir Angket 

Hasil perhitungan dengan rumus korelasi momen produk dari Karl 

Pearson (Budiyono, 2017: 76) terhadap 30 butir pertanyaan respon 

siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring didapat 

indeks konsistensi internal untuk setiap butir angket diatas 0,3 

sehingga 30 butir pertanyaan tersebut mempunyai konsistensi 

internal yang baik dan boleh digunakan untuk penelitian. 

2)  Uji Reliabilitas 

Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan Rumus Alpha 

(Budiyono, 2017: 80) didapat 𝑟11 = 0,8975 > 0,7 maka butir 

pertanyaan pada angket disposisi matematis reliabel. Perhitungan uji 

konsistensi dan reliabilitas butir soal angket disposisi matematis 

dapat dilihat pada Lampiran 19. 

d. Perhitungan dan Pengkategorian Angket  

Hasil dari pengisian angket respon siswa terhadap pembelajaran daring 

dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Setelah persentase respon siswa dihitung selanjutnya diubah ke dalam 

data kualitatif dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 3. 12 Pengkategorian angket respon siswa terhadap 

pembelajaran daring 

Kategori Kriteria 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

81,25 < 𝑥 < 100 

62,50 < 𝑥 < 81,25 

43,75 < 𝑥 < 62,5 
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Sumber : Akbar, 2013 (Ariyawati et al., 2017; Purniawan & Sumarni, 

2020) 

Berdasarkan hasil pengisian angket respon siswa terhadap pembelajaran 

daring diperoleh data bahwa terdapat 4 siswa memberikan respon baik, 

21 siswa memberikan respon kurang baik dan tidak ada siswa yang 

memberikan respon sangat baik terhadap pembelajaran daring. 

Hanya ada dua kategori yang ada pada kelas penelitian yaitu kategori 

baik dan kurang baik. Untuk mempermudah peneliti maka kategori baik 

disebut dengan respon positif dan kategori kurang baik disebut dengan 

respon negatif. 

3. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Bentuk instrumen tes menurut Siyoto & Sodik (2015) merupakan serentetan 

pertanyaan, lembar kerja atau lain sebagainya yang diajukan kepada subjek 

untuk mengukur pengetahuan, keterampilan bakat dan kemampuan. Metode 

tes dalam penelitian ini dilaksanakan secara individual untuk mengukur 

kognitif siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah. 

a. Tahap Penyusunan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menyusun tes untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa adalah sebagai 

berikut. 

1) Membuat kisi-kisi tes; 

2) Menyusun tes; 

3) Membuat kunci jawaban; 

4) Memvalidasi; 

5) Merevisi instrumen tes sesuai arahan dari validator. 

b. Tahap Validasi Instrumen dan Revisi Pasca Validasi 

Instrumen soal pemecahan masalah divalidasi oleh tiga dosen 

matematika dan dua guru matematika senior di Banyumas. 
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Tabel 3. 13 Nama validator tes kemampuan pemecahan masalah 

No Nama Validator Pekerjaan 

1 Lukmanul Akhsani, M.Pd Dosen FKIP Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

2 Wanda Nugroho Yanuarto, 

Ph.D 

Dosen FKIP Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

3 Dr. Maria Ulpah S.Si., M.Si. Dosen Tadris Matematika UIN Profesor 

Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Hasil dari validator pertama, soal sudah baik, sesuai dengan kisi-

kisi, tinggal ketika tes, pastikan siswa menjawab sesuai dengan 

indikator pemecahan masalah. Soal sudah layak digunakan dalam 

penelitian. 

Hasil dari validator kedua, pembuatan kisi-kisi tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika telah memenuhi standar minimal 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Akan tetapi perlu 

diperhatikan bahwa kondisi yang sekarang terjadi. Sehingga perlu 

fleksibilitas dalam menjalankan penelitian. Soal pemecahan 

masalah sudah memenuhi capaian siswa tetapi diperhatikan 

kembali tingkat kedalaman dan proporsional waktu. Soal sudah 

layak digunakan dalam penelitian. 

Hasil dari validator ketiga menyatakan bahwa kisi-kisi dan soal 

pemecahan masalah sudah layak digunakan dalam penelitian. 

c. Uji Coba 

Soal kemampuan pemecahan masalah di uji cobakan pada kelas 

VIII A dengan jumlah siswa 25 orang. Hasil dari jawaban siswa 

dapat dilihat bahwa siswa dapat mengerjakan soal dengan jawaban 

yang berbagai dan memenuhi semua standar indikator. 

Berdasarkan hasil tersebut menandakan bahwa soal kemampuan 

pemecahan masalah dapat digunakan dalam penelitian. Instrumen 

tes kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 

13. 
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4. Wawancara 

Wawancara merupakan strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan 

data (Salim & Syahrum, 2012). Penelitian ini menggunakan dua wawancara 

dengan tujuan yang berbeda. Wawancara pertama untuk mengetahui lebih 

dalam respon siswa terhadap pembelajaran daring berdasarkan hasil angket 

respon siswa tersebut. Wawancara kedua digunakan untuk memperoleh data 

lebih dalam tentang kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan 

jawaban soal uraian kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Validator kisi-kisi dan butir pertanyaan pada pedoman wawancara pertama 

(respon siswa terhadap pembelajaran daring) dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 3. 14 Nama validator pedoman wawancara respon siswa terhadap 

pembelajaran daring 

No Nama Validator Pekerjaan 

1 Nur Azizah, M.S Dosen/Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam (BKI) UIN Profesor Kiai 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

2 Aniq Hudiyah Bil Haq., 

S.Psi., M.A 

Dosen Psikologi di Universitas 

Muhammadiyah Kalimantan Timur 

3 Zaldhi Yusuf Akbar 

S.Psi.,M.Psi.,Psikolog 

Dosen Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

Hasil dari validator pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa 

pedoman wawancara layak untuk digunakan. Pedoman wawancara tersebut 

dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Validator kisi-kisi dan butir pertanyaan pada pedoman wawancara kedua 

(kemampuan pemecahan masalah matematika siswa) dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 
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Tabel 3. 15 Nama validator pedoman wawancara kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

No Nama Validator Pekerjaan 

1 Lukmanul Akhsani, M.Pd Dosen FKIP Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

2 Wanda Nugroho Yanuarto, 

Ph.D 

Dosen FKIP Matematika Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

3 Dr. Maria Ulpah S.Si., M.Si. Dosen Tadris Matematika UIN Profesor 

Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Hasil dari validator pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa kisi-kisi 

dan butir pertanyaan pada pedoman wawancara layak untuk digunakan. 

Pedoman wawancara tersebut dapat dilihat pada Lampiran 15. 

E. Validitas Data 

Kebenaran dari data yang didapatkan dan dikumpulkan pada 

penelitian ini didapat melalui triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan rasa percaya kevalidan dan kebenaran suatu data 

(Budiyono & Mardiyan, 2019). Penelitian ini menggunakan triangulasi 

teknik, dimana untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda (Hardani et al., 2020). Teknik yang digunakan adalah tes 

kemampuan pemecahan masalah dan wawancara. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah dilaksanakan penelitian dan mendapatkan data maka dilakukan 

analisis data. Analisis data merupakan mengolah dan menafsirkan data 

dengan kegiatan mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015 : 109). 

Model analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dan 

Huberman (Salim & Syahrum, 2012) yang terdiri dari reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. Proses yang dilaksanakan secara sirkuler selama 

penelitian. 
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1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan kegiatan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri teman, membuat gugus-gugus, membuat bagian, 

penggolongan dan menulis memo yang dilaksanakan secara terus 

menerus sampai laporan lengkap tersusun (Salim & Syahrum, 2012 : 

148) reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data dari lapangan 

yang sangat rumit (Siyoto & Sodik, 2015). 

Kegiatan reduksi data pada penelitian ini merupakan pemilihan data, 

membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah dan hasil wawancara dengan subjek 

penelitian. Data yang diperoleh dikelompokan berdasarkan kategori 

disposisi matematis lalu dianalisis sampai mendapatkan karakter pada 

setiap kategori disposisi matematika. 

2. Penyajian data 

Penyajian data berbentuk teks naratif yang diubah bentuk menjadi jenis 

matriks, grafis, jaringan dan bagan guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih sehingga dapat menarik 

kesimpulan (Salim & Syahrum, 2012). Penyajian data digunakan untuk 

dapat melihat Gambaran data secara keseluruhan atau melihat bagian-

bagian tertentu dari keseluruhan data (Siyoto & Sodik, 2015). Hasil 

reduksi data dan pengamatan hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

dan wawancara pada penelitian ini kemudian disajikan sehingga 

mempermudah dalam memperoleh dan menyatakan temuan penelitian. 

Penyajian data dengan pengkodean diperoleh dari urutan subjek 

penelitian. S1 untuk subjek penelitian ke-1, S2 untuk subjek penelitian 

ke-2, S3 untuk subjek penelitian ke-3, S4 untuk subjek penelitian ke-4, 

S5 untuk subjek penelitian ke-5 dan S6 untuk subjek penelitian ke-6. 

Transkrip wawancara disajikan secara ringkas dengan pemberian kode 

pada percakapan. P1, 1 merupakan pertanyaan pertama peneliti untuk 

subjek pertama, P1, 2 merupakan pertanyaan kedua peneliti untuk subjek 

pertama, S1, 1 merupakan jawaban subjek pertama untuk pertanyaan 
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pertama, S1, 2 merupakan jawaban subjek pertama untuk pertanyaan 

kedua, dan seterusnya. 

3. Kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan pencarian makna dari data dengan cara 

mencari hubungan, persamaan atau perbedaan (Siyoto & Sodik, 2015). 

Melalui triangulasi data diperoleh data yang valid dan konsisten sehingga 

dapat diambil simpulan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan 

tentang analisis kemampuan pemecahan masalah dan respon siswa 

terhadap pembelajaran daring berdasarkan disposisi matematika.
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