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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Peneliti akan memaparkan atau mendeskripsikan tentang kemampuan 

representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa dalam 

pembelajaran berbasis masalah kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Singosari, 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan 

yang digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

menghasilkan data berupa angka yang memaparkan hasil pengamatan selama 

penelitian. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Singosari. 

Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan sekolah tersebut kurang 

memperhatikan kemampuan representasi matematis siswa dan masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan april 2018 semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah secara runtut 

dari awal hingga akhir yang dilakukan dalam penelitian. Prosedur penelitian ini 

meliputi tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan 

penelitian. Adapun tahap-tahap tersebut antara lain: 
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a. Tahap Persiapan 

Peneliti pada tahap ini membuat surat izin penelitian ke sekolah yang akan 

dijadikan tempat penelitian yaitu SMP Muhammadiyah 4 Singosari, kemudian 

peneliti berdiskusi dengan guru untuk menentukan kelas penelitian dengan cara 

membagi angket karakteristik cara berpikir siswa di kelas VIII. Jika kelas tertentu 

sudah memenuhi semua tipe karakteristik cara berpikir siswa menurut De Porter 

maka angket karakteristik cara berpikir tidak diberikan di kelas yang lain. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan apabila tahap persiapan telah selesai dilakukan, 

pada tahap ini peneliti melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan observasi 

tentang kemampuan representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara 

berpikir siswa dan melakukan tes untuk mengetahui kemampuan representasi 

matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa. 

c. Tahap Laporan Penelitian 

Tahap pembuatan laporan dalam penelitian ini adalah mengolah data hasil 

penelitian, menganalisis data, menarik kesimpulan hasil penelitian, dan menyusun 

laporan hasil penelitian. 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini dipilih masing-masing satu siswa untuk setiap 

karakteristik cara berpikir yaitu satu siswa skuensial konkret, satu siswa skuensial 

abstrak, satu siswa acak abstrak, dan satu siswa acak konkret pada kelas VIII-A 

SMP Muhammadiyah 4 Singosari tahun ajaran 2017/2018. Pemilihan subjek ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi tentang kemampuan 
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representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa yang 

berbeda-beda. Sedangkan, objek penelitian meliputi kemampuan representasi 

matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa dalam pembelajaran 

berbasis masalah. 

3.5 Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian sebagai berikut: 

a. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh responden 

untuk memperoleh informasi tentang keadaan atau data diri, pengalaman, 

pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang karakteristik cara berpikir siswa.  

b. Observasi  

Observasi adalah salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dari aktivitas subjek. Dalam penelitian ini, observasi digunakan 

untuk memperoleh data yang berupa pencapaian kemampuan representasi 

matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa dalam pembelajaran 

berbasis masalah.  

c. Tes  

Tes adalah alat untuk mengukur tingkat kemampuan siswa terhadap 

penguasaan materi. Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

pada tes kemampuan representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara 

berpikir siswa. Tes dalam penelitian ini menggunakan soal bentuk uraian dan 

dilaksanakan setelah siswa memperoleh pembelajaran berbasis masalah. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Angket 

Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

karakteristik cara berpikir. Angket karakteristik cara berpikir yang diambil dari 

suatu angket tentang karakteristik cara berpikir yang dibuat oleh Tellier dalam De 

Potter & Hernacki (2004:124). Angket karakteristik cara berpikir siswa digunakan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang ditujukan kepada 

siswa. Instrumen angket dapat dilihat pada lampiran . 

b. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengamatan kemampuan 

representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir siswa selama 

pembelajaran berbasis masalah berlangsung. Observasi harus dilakukan secara 

teliti untuk menghasilkan data yang dapat dipastikan kebenarannya. Instrument 

observasi dapat dilihat pada lampiran. 

c. Instrumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrument tes 

kemampuan representasi matematis berupa soal uraian. Tes dilakukan untuk 

mengukur kemampuan representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara 

berpikir siswa setelah dilakukan pembelajaran berbasis masalah. RPP, Kisi-kisi 

tes, instrument tes, kunci jawaban tes, dan pedoman penskoran tes kemampuan 

representasi matematis dapat dilihat pada lampiran. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Angket 

Analisis data angket karakteristik cara berpikir siswa berpedoman pada 

angket yang dikembangkan oleh Tellier dalam De Porter & Hernacki (2003:126). 

Setelah siswa mengisi angket karakteristik cara berpikir, maka selanjutnya adalah 

menganalisis data angket karakteristik cara berpikir tersebut untuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipe karakteristik cara berpikir siswa 

dengan cara menjumlahkan jawaban pada kolom I, II, III, IV lalu mengalikan 

masing-masing kolom dengan 4. 

Kolom I merupakan tipe skuensial konkret, kolom II merupakan tipe 

skuensial abstrak, kolom III merupakan tipe acak abstrak, dan kolom IV 

merupakan tipe acak konkret. Kolom dengan jumlah terbesar menjelaskan dengan 

cara apa siswa paling sering mengolah informasi. Jika jawaban pada kolom I lebih 

banyak dari kolom lainnya maka siswa memiliki karakteristik cara berpikir 

skuensial konkret, jika jawaban pada kolom II lebih banyak dari kolom lainnya 

maka siswa memiliki karakteristik cara berpikir skuensial abstrak, jika jawaban 

pada kolom III lebih banyak dari kolom lainnya maka siswa memiliki 

karakteristik cara berpikir acak abstrak, dan jika jawaban pada kolom IV lebih 

banyak dari kolom lainnya maka siswa memiliki karakteristik cara berpikir acak 

konkret. Berikut kolom pengisian jawaban angket karakteristik cara berpikir. 
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1. C D A B 

2. A C B D 

3. B A D C 

4. B C A D 

5. A C B D 

6. B C A D 

7. B D C A 

8. C A B D 

9. D A B C 

10. A C B D 

11. D B C A 

12. C D A B 

13. B D C A 

14. A C D B 

15. A C B D 

 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

     

 I II III IV 

   

I.  x 4   =  Sekuensial Konkret 

II.  x 4   =  Sekuensial Abstrak 

III.  x 4   =  Acak Abstrak 

IV.  x 4   =  Acak Konkret 

 

Setelah mengetahui tipe karakteristik cara berpikir masing-masing siswa, 

selanjutnya adalah mengelompokkan siswa yang memiliki tipe karakteristik cara 

berpikir yang sama. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan 

kemampuan representasi matematis siswa dengan masing-masing tipe 

karakteristik cara berpikir. 

b. Analisis Data Observasi 

Adapun cara analisis data berdasarkan hasil observasi yaitu menjumlahkan 

tanda ceklist yang ada di lembar observasi setiap siswa berdasarkan pedoman 

penskoran observasi sebagai berikut: 
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Peneliti mengadopsi dan memodifikasi dari Armadan, Somakim, dan Indaryanti 

(2017) tentang hasil persentase kemampuan representasi matematis yang di dapat 

pada saat observasi kemudian dikategorikan seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 Kategori Hasil Observasi Kemampuan Representasi Matematis 

Siswa 

Nilai yang diperoleh Kategori 

                      Sangat Baik 

                        Baik  

                    Cukup Baik 

                      Kurang Baik 

 

c. Analisis Data Tes 

Adapun cara analisis data berdasarkan hasil pedoman penskoran tes 

kemampuan representasi matematis siswa adalah sebagai berikut : 

           
                         

             
      

Peneliti mengadopsi dan memodifikasi dari Armadan, Somakim, dan Indaryanti 

(2017) tentang hasil persentase kemampuan representasi matematis yang di dapat 

pada saat tes kemudian dikategorikan seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Kategori Hasil Tes Kemampuan Representasi Matematis Siswa 

Nilai yang diperoleh Kategori 

                      Sangat Baik 

                       Baik  

                    Cukup Baik 

                     Kurang Baik 

 


