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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa laki-laki dan perempuan baik lisan 

maupun tulisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif karena tujuan dari penelitian ini peneliti ingin 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa baik lisan 

maupun tulisan dalam menyelesaikan masalah pada kalkulus diferensial 

berdasarkan gender.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Karena peneliti ingin 

melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data 

yang bersifat kualitatif. Sehingga penelitian kualitatif dijadikan sebagai 

pendukung dari penelitian kuantitatif (Asmani, 2011). Menurut Arifin 

(2012) pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan 

secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi. Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini bersifat 

naratif dan uraian. Juga data penjelasan dari informan baik lisan maupun 

data dokumen tertulis.  

3.2 Tempat dan  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas 246 Kota 
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Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2017/2018. Subjek yang akan diteliti adalah mahasiswa 

pendidikan matematika semester 2 kelas A karena berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan pada 9 Maret 2018 kemarin 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih kurang paham 

terhadap suatu konsep matematika, kurangnya ketepatan dalam 

menyebutkan notasi atau simbol matematika dan banyak dari mereka yang 

mengalami kesulitan komunikasi karena terkendala mengubah bahasa soal 

ke dalam bahasa matematika.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka, diperlukan dua 

pengumpulan data yaitu : 

3.3.1. Obsevasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan daftar nama mahasiswa 

kelas Matkom IIA yang telah dikategorikan berdasarkan gender untuk 

dijadikan subjek penelitian. Juga untuk melihat proses mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah. Metode ini juga bisa dijadikan sebagai bukti 

bahwa penelitian telah dilakukan. 

3.3.2. Tes 

Pada penelitian ini tes yang dilakukan adalah tes tertulis dan lisan 

yang bersifat individu. Tes tersebut diberikan untuk memperoleh data 
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kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika berdasarkan gender.  

Dalam penelitian ini, tes yang digunakan terkait materi turunan 

parsial. Peneliti akan merancang dua butir soal tes yang memenuhi kriteria 

pemecahan masalah. Soal tes yang digunakan berupa tes kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa baik tes tulis dan  tes komunikasi 

berupa lisan. Berikut ini adalah kisi-kisi tes yang digunakan dalam 

penelitian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Adapun kisi-kisi soal tes dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1: Masalah Matematika untuk Soal Tes 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Menentukan 

turunan parsial 

suatu fungsi, 

menentukan limit 

dan kekontinuan 

suatu fungsi dua 

variabel atau lebih 

- Mengembangkan pemikiran 

matematis mahasiswa melalui 

tulisan 

- Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa secara jelas secara 

tertulis 

- Menggunakan bahasa 

matematika untuk menyatakan 
ide-ide matematika 

1 

- Mengembangkan pemikiran 

matematis mahasiswa melalui 

komunikasi lisan 

- Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa secara jelas  

- Menginterpretasikan dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika 

2 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1. Teknik Analiss Data Kuantitatif 

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data dari hasil tes tulis 

dan tes lisan mahasiswa berbentuk skor. Skor tersebut akan dianalisis 
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menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data tersebut (Sugiyono, 

2014). Jadi, setelah data disajikan, data tersebut akan dideskripsikan atau 

diuraikan. 

Data skor tersebut dianalisis menggunakan rubrik penilaian 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang terdapat pada 

lampiran 1. Rentang skor adalah 0-3 untuk setiap indikator yang diamati, 

sehingga persentase kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dapat 

dihitung dengan rumus (Trianto, 2011) : 

𝑆 =
𝑇

𝑁 × 𝑀
 × 100 

Dengan S : Skor Tes 

             T : Jumlah Skor yang diperoleh 

             N : Skor maksimal masing-masing indikator 

            M : Jumlah subindikator yang dinilai  

 

Data skor yang telah dipersentase disajikan dalam bentuk tabel agar 

lebih mudah dibaca. Kemudian, skor yang telah dipersentase tersebut 

sditentukan kriteria kemampuan komunikasi matematisnya dengan melihat 

tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.2: Kriteria Persentase Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Hasil Tes 

Skor Tes (S) Kategori 

𝟕𝟓 ≤ 𝑺 ≤ 𝟏𝟎𝟎 Tinggi 

𝟓𝟓 ≤ 𝑺 < 𝟕𝟓 Sedang 

𝟎 ≤ 𝑺 < 𝟓𝟓 Rendah 

Adaptasi (Agustyaningrum, 2010) 



24 
 

 

3.4.2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif pada penelitian adalah data hasil tes lisan. 

Data hasil tes lisan ini digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang 

telah diperoleh dari hasil tes tulis mahasiswa. Dengan kata lain, 

data tes lisan diletakkan setelah data hasil tes tulis disajikan. 

Langkah-langkah analisis data hasil tes lisan ini menggunakan 

model Miles dan Huberman (1994), sebagai berikut. 

1. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan untuk menyajikan data hasil tes lisan 

yang telah dipilah-pilah mana jawaban yang pokok dan mana yang 

kurang penting. Data pokok dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data pokok dikaitkan dengan lembar jawaban mahasiswa dari hasil 

tes. Adapun langkah-langkah reduksi data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Mengoreksi hasil tes tulis mahasiswa, kemudian 

dilakukan pemilihan mahasiswa berdasarkan skor 

tertinggi, sedang dan rendah. 

b. Mentranskip hasil tes lisan yang dilakukan dengan 

subjek sehingga menjadi data dengan susunan bahasa 

yang rapi dan baik. 

2. Penyajian data 

Data hasil tes lisan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk 

uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif. 
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3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diambil bersarkan data hasil tes lisan yang telah

direduksi dan disajikan dengan tujuan menjawab rumusan masalah 

dari penelitian ini. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap. Hal tersebut tertera 

pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3: Prosedur Penelitian 

No. Tahap Penelitian Kegiatan Penelitian 

1. Tahap Perencanaan a. Melakukan observasi di kelas matematika II A

dan II B

b. Melakukan diskusi dengan dosen pengampu

mata kuliah Kalkulus Diferensial

c. Penentuan subjek penelitian

d. Pembuatan instrumen uji coba tes tulis dan tes

lisan

e. Melakukan validasi instrumen, sebelum
diberikan kepada responden yang bertujuan

agar soal tes tulis dan tes lisan benar-benar

layak untuk digunakan

2. Tahap Pelaksanaan a. Melakukan tes tertulis

b. Menilai hasil dari tes tulis mahasiswa dan

menentukan subjek untuk dijadikan responden

saat tes lisan berdasarkan hasil dari jawaban

mahasiswa

c. Menentukan atau mengelompokkan 

mahasiswa sesuai kriteria yang telah 

ditentukan 

d. Melakukan tes lisan dengan responden yang
telah dipilih

3. Tahap Pengolahan Data

dan Penyusunan Laporan

a. Mengolah dan menganalisis data hasil

penelitian

b. Penarikan kesimpulan dari data yang telah

diolah dan dianalisis

c. Penyusunan laporan hasil penelitian

d. Konsultasi dengan dosen pembimbing
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