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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, prosedur penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena 

penelitian ini menggambarkan bagaimana kemampuan menulis matematis berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data-data yang akan dihasilkan berupa kata-

kata deksripsi kemampuan menulis matematis siswa. Sesuai dengan penjelasan 

Sugiyono (2015) mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek baik orang, atau 

segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata.  

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif disini akan mendeskripsikan tentang kemampuan menulis matematis subjek 

penelitian dalam bentuk kata-kata berdasarkan aspek ekspresi matematika dan aspek 

menulis teks, serta menjelaskan secara nyata mengenai objek yang diteliti dengan cara 

pengumpulan data berupa angka.
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8 Batu kelas VIII B. 

Sekolah ini berlokasi di Jalan  Welirang No. 17, Sisir, kota Batu . Penelitian ini 

dilaksanakan pada  Mei 2018. Waktu penelitian akan dijelaskan dalam tabel berikut 

Tabel 3. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan Pelaksanaan (Minggu ke) Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Awal √ √      Observasi 

Pelaksanaan    √     Penelitian disekolah 

Akhir    √ √   Analisis Data 

     √ √ Pelaporan 

    

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap analisis data. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap ini 

peneliti melaksanakan observasi disekolah dan meminta izin kepada pihak sekolah 

untuk melaksanakan penelitian. Saat melakukan observasi peneliti melakukan 

wawancara dengan wakil ketua kurikulum tentang pelaksanaan GLS di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu dan guru mata pelajaran tentang bagaimana kemampuan 

matematika siswa. Dalam tahap perencanaan ini juga dilakukan pemilihan bahan 

bacaan untuk kegiatan literasi siswa dan juga penyusunan soal tes. Pada proses 

perencanaan bertujuan membuat instrumen penelitian untuk mengumpulkan data  pada 

proses pelaksanaan. 

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah proses pelaksanaan 

penelitian kemampuan menulis matematis dalam pelaksanaan GLS dimana instrumen 
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yang telah dipersiapkan pada tahap pertama akan digunakan. Kemampuan menulis 

akan dianalisis dengan membagi menjadi 3 kategori berdasarkan kemampuan 

matematika siswa yaitu, kategori tinggi, kategori sedang dan kategori rendah. 

Kemampuan matematika siswa diperoleh berdasarkan rata-rata hasil ulangan harian 

matematika siswa. Pada tahap ketiga adalah tahap analisis data. Setelah peneliti 

mendapatkan semua data dari tahap pelaksanaan, peneliti memeriksa dan menganalisis 

hasil penyelesaian siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan dengan melihat 

tahap-tahap pengerjaan siswa dalam menulis matematis.  

3.4 Subjek Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka yang dijadikan subjek penelitian 

adalah siswa VII F SMP Muhammadiyah 8 Batu yang berjumlah 38 orang. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 orang secara acak untuk mewakili 3 kategori 

kemampuan matematika yang masing-masing kategori diwakili oleh 2 orang siswa. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain 

observasi dan tes.  

3.5.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data kualitatif. Data kualitatif 

yaitu data jawaban siswa yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian. Data 

ini merupakan data yang diolah berdasarkan indikator kemampuan menulis matematis 

dan berupa data angka menggunakan nilai 0% ≤ 𝑥 ≤ 100%  berdasarkan indikator 

tingkat kemampuan menulis matematis. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa 
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yang membaca buku yang disediakan peneliti sebagai bahan kegiatan literasi 

matematika.  

3.5.2. Teknik Memperoleh Data 

Penelitian ini menggunakan metode tes tulis sebagai pengumpulan data. Tes adalah 

suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian 

tugas yang harus dilakukan oleh siswa, sehingga menghasilkan suatu nilai tentang 

prestasi siswa tersebut. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes untuk 

mengetahui kemampuan menulis matematis siswa dalam GLS. 

Penelitian ini menggunakan tes kemampuan siswa yang diberikan kepada siswa agar 

peneliti mendapatkan data yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan menulis matematis siswa dalam kegiatan literasi. Tes yang diberikan 

sebagai tolak ukur peneliti dalam menganalisis tingkat kemampuan menulis matematis 

siswa dalam pelaksanaan GLS. 

3.5.3. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi untuk mengumpulkan data dengan 

cara mendeskripsikan hasil jawaban tes siswa. Instrumen yang digunakan oleh peneliti 

adalah tes mengenai buku bacaan pada sudut baca kegiatan literasi.  

a. Metode Penyusunan 

Dalam penyusunan instrumen ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti. Pertama 

menentukan tujuan mengadakan tes. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan 

menulis matematis berrdasarkan aspek ekspresi matematika dan menulis teks. Yang 

kedua membatasi materi yang diuji. Materi yang diujikan yaitu aritmatika sosial dan 

bangun datar. Yang mana materi ini berkaitan dengan buku kegiatan literasi yaitu 



23 
 

 
 

matematika dalam makanan. Tipe soal yang digunakan adalah tipe soal uraian, dan 

jawabannya akan digunakan untuk menganalisis kemampuan menulis matematis siswa 

dalam kegiatan literasi. Lama waktu dalam penelitian ini adalah 60 menit. 15 menit 

diawal siswa diberikan waktu untuk membaca buku kegiatan literasi kemudian siswa 

mengerjakan soal tes selama 45 menit.  

Yang ketiga soal tes kemampuan menulis matematis yang dibuat oleh peneliti 

divalidasi oleh beberapa ahli. Tujuan memvalidasi instrumen adalah untuk mengetahui 

apakah instrument tersebut layak atau tidak digunakan. Adapun validasi tes tersebut 

terkait dengan konten apakah sudah sesuai dengan indikator masing-masing aspek 

menulis matematis. Ahli penilai yang digunakan sebagai sumber data adalah dosen 

matematika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan salah satu guru 

matematika SMP Muhammadiyah 8 Batu. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

memvalidasi instrumen, antara lain: 1) menyusun seluruh instrumen yang akan 

divalidasi ; 2) memberikan instrument penelitian pada para ahli; dan 3) melakukan 

revisi berdasarkan masukan para ahli. Hasil validasi instrumen yang dilakukan yaitu 

adanya komentar dan saran para ahli  

b. Soal Tes Tertulis 

Tes tulis dilakukan supaya memperoleh jawaban siswa  yang nantinya akan 

digunakan untuk mengkaji kemampuan menulis matematis siswa. Tes yang diberikan 

berupa tes uraian, karena dengan tes uraian siswa tidak hanya menjawab satu atau dua 

kata saja. Selain itu pemberian soal uraian akan membantu siswa untuk menuliskan 

jawaban secara bebas. Materi yang yang dipilih dalam penelitian ini menyesuaikan 
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buku bacaan kegiatan literasi siswa yaitu matematika dalam makanan. Adapun 

indikator instrumen kemampuan menulis matematis siswa sebagai berikut: 

Tabel 3. Indikator Instrumen Menulis Matematis 

Aspek Menulis 

Matematis 

Parameter Menulis Matematis Indikator  

Ekspresi Matematika 1. Menuliskan ide matematika 

dengan bentuk model 

matematika, gambar, tabel 

atau grafik 

2. Menuliskan rumus 

matematika dengan benar. 

1. Menulis model matematika 

2. Menulis rumus terkait untuk 

menyelesaikan masalah 

yang disajikan. 

Langkah/alur 1. Menuliskan langkah atau 

alur penyelesaian dengan 

runtut. 

2. Menggunakan tanda baca 

yang benar. 

1. Menuliskan langkah-

langkah dengan runtut. 

2. Memberikan alasan pada 

setiap langkah pengerjaan 

soal. 

3. Menggunakan tanda baca 

dengan benar. 

Diadopsi dari  Pramita (2015) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis hasil tes digunakan untuk mempermudah menganalisis kemampuan 

menulis matematis siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Batu dalam pelaksanaan 

GLS berdasarkan kemampuan matematikanya. Tidak ada perlakuan khusus  terhadap 

subjek penelitian sehingga didapatkan hasil alami tulisan tangan siswa yang sebenar-

benarnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, data kemudian 

akan diolah dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil 

kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif . 

Analisis data kulitatif pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data versi 

Miles dan Huberman seperti yang ditulis oleh Sugiyono (2015) yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang diperlukan untuk analisis data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mereduksi data pada penelitian ini yaitu, 

pertama mengkategorikan data melalui uraian singkat dengan mengelompokkan 

jawaban siswa berdasarkan indikator dari aspek menulis matematis. Kemudian 

pemberian kategori skor (tinggi, sedang, rendah) untuk mengetahui tingkat 

kemampuan menulis matematis siswa yang dijelaskan dalam tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria Kemampuan Menulis Matematis Siswa 

Presentase Kategori 

66,66% < presentase ≤ 100% 

33,33% < persentase ≤ 66,65% 

0% < persentase ≤ 33,32% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Diadopsi dari Rofi’ah (2010)  

 Kedua data yang tidak diperlukan dibuang atau diabaikan. Ketiga, 

mengorganisasikan data sehingga lebih terorganisasi dan lebih mudah menarik 

kesimpulan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data 

tambahan jika diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dimulai dengan menampilkan gambar jawaban siswa. Kemudian 

gambar dinarasikan apakah sudah sesuai atau belum dengan indikator  dari aspek-aspek 

menulis matematis. Dalam penyajian data tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, 

tetapi disertai proses analisis sampai proses penarikan kesimpulan.  
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3. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik

kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Dalam penarikan kesimpulan 

membuat  interpretasi hasil pengolahan data dalam bentuk pernyataan verbal sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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