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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan teliti mengenai suatu bidang tertentu. Penelitian ini akan 

menyampaikan keadaan objek dan subjek penelitian sesuai dengan apa adanya. 

Menggunakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dalam 

bentuk kalimat tentang bagaimana kemampuan koneksi matematis dan kreativitas 

siswa SMA dalam menyelesaikan soal cerita. 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis yang dicermati 

dan diamati secara rinci dan teliti oleh peneliti. Pendekatan kualitatif menunjuk 

pada fakta-fakta yang ditemukan peneliti di lapangan yang kemudian akan 

dibentuk menjadi hipotesis atau dugaan. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah MAN Kota Batu 

yang berlokasi di Jalan Pattimura No. 25, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. 

Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian 

dapat berjalan dengan baik. Selain itu pemilihan sekolah didasarkan pada hasil 

pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya pada saat observasi. Kemampuan 

koneksi matematis dan kreativitas dalam pembelajaran matematika di sekolah 
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tersebut masih kurang. Oleh karena itu, sekolah tersebut dipilih untuk dijadikan 

tempat penelitian kemampuan koneksi matematis dan kreativitas siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. 

Proses pelaksanaan dan pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Waktu penelitian tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 2-7 April 2018 disesuaikan dengan materi 

pembelajaran matematika yang ingin diteliti yaitu materi barisan. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, 

tahap penelitian, dan tahap akhir. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap awal penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum 

melakukan penelitian. Tahap awal penelitian dimulai dengan melakukan studi 

literatur yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku 

dan literatur. Setelah itu dilakukan studi lapang yaitu menentukan lokasi dan 

Tahap Awal Studi 

Literatur 

Studi 

Lapang 

Masalah 

Tahap Penelitian Analisis 

Data 

Validasi 

Instrumen 

Desain 

Penelitian/

Instrumen 

Tahap Akhir Penyimpulan Pelaporan 

Analisis 
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tempat penelitian. Kemudian menemukan masalah yang ada pada sekolah dan 

merumuskan permasalahan tersebut. 

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan tahap semua persiapan dan 

perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Tahap pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan pada saat penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Tahap pelaksanaan pada penelitian ini dimulai dengan pembuatan desain 

penelitian atau pembuatan instrumen. Setelah instrumen penelitian selesai dibuat 

dilakukan validasi instrumen. Kemudian dilakukan tes tulis dan tes wawancara. 

Setelah tes tulis dan tes wawancara selesai dilakukan, maka masuk ke tahap 

analisis data, yaitu menganalisis hasil dari tes tulis dan tes wawancara. 

Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan, kemudian membuat laporan kegiatan akhir penelitian. 

Pelaporan kegiatan penelitian tersebut berasal dari kegiatan analisis data yang 

diperoleh dari data yang telah dikumpulkan untuk diolah secara deskriptif dan 

diolah sesuai dengan fakta yang ada selama penelitian sedang berlangsung. 

Pengolahan data tersebut disesuaikan dengan instrumen penelitian yang telah 

disusun. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa 

sampel yang mana sampel tersebut dianggap dapat mewaili keseluruhan dari ciri 

populasi yang diinginkan.  Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada 
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penelitian ini adalah tes dan wawancara. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.4.1 Tes 

Teknik tes dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 

digunakan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis dan kreativitas  

siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data kemampuan koneksi matematis dan kreativitas siswa. Penelitian ini 

menggunakan bentuk tes tulis yang berupa soal uraian dan tes tulis tersebut terdiri 

dari tes individu. Peserta tes tulis dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 5 

MAN Kota Batu yang berjumlah 35 anak. 

3.4.2 Wawancara 

Teknik interview/wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang kemampuan koneksi matematis dan kreativitas 

siswa secara langsung. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkuat dan 

menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan tes tulis. Wawancara dilakukan 

kepada perwakilan siswa yang masing-masing memenuhi kategori penilaian 

sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan kurang.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti di dalam 

menggunakan metode pengumpulan data (Sari, 2013). Penggunaan instrumen 

penelitian dalam kegiatan pengumpulan data dapat membuat kegiatan penelitian 
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menjadi mudah dan sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar penilaian koneksi matematis dan kreativitas siswa. 

3.5.1 Lembar Penilaian Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Penilaian kemampuan koneksi matematis siswa digunakan untuk menilai 

tingkat kemampuan koneksi matematis siswa melalui tes tulis dalam bentuk 

uraian. Penilaian dilakukan sesuai yang tertera pada pedoman penskoran 

kemampuan koneksi matematis sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Kemampuan Koneksi Matematis 

Aspek yang dinilai Indikator Skor 

Mengenali dan 

menggunakan koneksi 

antar topik 

matematika 

Siswa dapat menghubungkan informasi dalam 

soal dengan materi sebelumnya 

 

 

1 

2 
 

3 

 
 

4 

Tidak ada jawaban 

Menghubungkan informasi dalam soal dengan 
materi sebelumnya tetapi belum benar 

Menghubungkan informasi dalam soal dengan 

materi sebelumnya dengan benar tetapi jawaban 

masih salah 

Menghubungkan informasi soal dan materi 

sebelumnya dengan benar dan jawaban benar 

Koneksi antar disiplin 

ilmu lain (sejarah dan 

pengetahuan umum 

terkait kebudayaan) 

Siswa dapat menghubungkan ilmu sejarah dan 

pengetahuan umum dalam soal matematika 

 

 
 

1 

2 
 

3 

 

 
4 

Tidak ada jawaban 

Menghubungkan pengetahuan umum dengan materi 

yang dipelajari tetapi belum benar 

Menghubungkan pengetahuan umum dengan materi 
yang dipelajari dengan benar tetapi jawaban masih 

salah 

Menghubungkan pengetahuan umum dengan materi 

yang dipelajari dengan benar dan jawaban benar 

Mengenali dan 

menggunakan 

matematika dengan 

keterkaitan di luar 

matematika 

Siswa dapat menghubungkan dan 

menyelesaikan masalah kehidupan nyata pada 

soal ke dalam materi yang dipelajari 

 

 

 
1 

2 

 

 
3 

 

 
 

4 

Tidak ada jawaban 

Menghubungkan dan menyelesaikan masalah 

kehidupan nyata pada soal ke dalam materi yang 

dipelajari tetapi belum benar 

Menghubungkan dan menyelesaikan masalah 
kehidupan nyata pada soal ke dalam materi yang 

dipelajari dengan benar tetapi jawaban masih salah 

Menghubungkan dan menyelesaikan masalah 
kehidupan nyata pada soal ke dalam materi yang 

dipelajari dengan benar dan jawaban benar 

Sumber: Sumarmo (2016) 



28 
 

 
 

3.5.2 Lembar Penilaian Kemampuan Kreativitas Siswa 

Penilaian kemampuan kreativitas siswa digunakan untuk menilai tingkat 

kemampuan kreativitas siswa melalui tes tulis dalam bentuk uraian. Penilaian 

dilakukan sesuai yang tertera pada pedoman penskoran kemampuan kreativitas 

sebagai berikut. Sumber: Sumarmo (2016) 

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Kreativitas 

Aspek yang dinilai Indikator Skor 

Kelancaran Siswa dapat menjawab soal dengan lancar  

1 

2 
 

3 

 
 

4 

Tidak ada jawaban 

Siswa dapat memberikan banyak jawaban dalam 
menjawab soal tetapi belum benar 

Siswa dapat memberikan banyak jawaban dalam 

menjawab soal dengan benar tetapi jawaban masih 

salah 

Siswa dapat memberikan banyak jawaban dalam 

menjawab soal dengan benar dan jawaban benar 

Keluwesan 

  

Siswa dapat menjawab soal secara luwes 

(fleksibel) 

 

 
1 

2 

 
 

3 

 
 

4 

Tidak ada jawaban 

Siswa dapat menyajikan suatu konsep dengan cara 

yang berbeda-beda dalam menjawab soal tetapi 

belum benar 

Siswa dapat menyajikan suatu konsep dengan cara 

yang berbeda-beda dalam menjawab soal dengan 

benar tetapi jawaban masih salah 

Siswa dapat menyajikan suatu konsep dengan cara 
yang berbeda-beda dalam menjawab soal dengan 

benar dan jawaban benar 

Keterincian 

  

Siswa dapat menjawab soal dengan rinci  
1 

2 

 

 
3 

 

 
4 

 

Tidak ada jawaban 

Siswa dapat menyajikan masalah secara rinci dan 

jelas dalam menjawab soal tetapi belum benar 

Siswa dapat menyajikan masalah secara rinci dan 
jelas dalam menjawab soal dengan benar tetapi 

jawaban masih salah 

Siswa dapat menyajikan masalah secara rinci dan 

jelas dalam menjawab soal dengan benar dan 
jawaban benar 

3.5.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk wawancara 

kepada siswa secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperkuat hasil 
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pengerjaan tes tulis berupa uraian yang telah dilakukan. Jenis wawancara yang 

digunakan yaitu wawancara individual tidak terstruktur, hanya ada garis besar hal-

hal yang perlu ditanyakan namun pertanyaan didalamnya tergantung pada situasi 

dan kondisi pada saat awancara. Teknik pengumpulan datanya dengan mencatat 

secara garis besar jawaban yang didapatkan. Adapun format pedoman wawancara 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Format Pedoman Wawancara 

No. Aspek-Aspek yang diawancarai Ringkasan Jawaban Keterangan 

1. Mengenali dan menggunakan 

koneksi antar topik matematika 

  

2. Koneksi antar disiplin ilmu lain 
(sejarah dan pengetahuan umum 

terkait kebudayaan) 

  

 3. Mengenali dan menggunakan 
matematika dengan keterkaitan diluar 

matematika 

  

4. Kelancaran    

5. Keluwesan   

6. Keterincian   

Sumber: Arifin (2011) 

Soal yang digunakan dalam tes tulis berupa uraian dapat dianalisis tingkat 

kesukaran soalnya. Analisis tingkat kesukaran soal dari segi kesulitannya tersebut 

akan diperoleh mana butir soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah kurang dapat merangsang siswa untuk berusaha memecahkan 

masalah yang diberikan. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan membuat siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk memecahkan masalah 

tersebut, karena siswa merasa dirinya tidak akan mampu untuk memecahkannya. 

Soal yang memiliki kwalitas yang baik harus mempunyai daya keseimbangan 

dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari 
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adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara seimbang. 

Tingkat kesukaran soal dapat dipandang dari kesanggupan siswa dalam 

menjawabnya. Menentukan perbandingan jumlah soal dengan kategori mudah, 

sedang, dan sukar didasarkan pada dasar pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

pertama adalah adanya keseimbangan, yaitu jumlah soal sama untuk ketiga 

kategori tersebut. Pertimbangan kedua adalah perbandingan jumlah soal untuk 

ketiga kategori tersebut, yaitu sebagian soal berada dalam kategori sedang dan 

sebagian lagi termasuk kategori mudah dan sukar dengan perbandingan yang 

seimbang.  

Perbandingan antara soal mudah, sedang, dan sukar bisa di buat dengan 30% 

soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30% lagi soal dengan 

kategori sukar. Soal dengan kategori mudah, sedang, atau sukar memiliki kriteria 

tertentu. Soal dengan kategori mudah memiliki kriteria untuk mengukur 

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Soal dengan kategori 

sedang memiliki kriteria untuk mengukur pengaplikasian dan analisis yang 

dimiliki oleh siswa. Sedangkan soal dengan kategori sukar memiliki kriteria untuk 

mengukur evaluasi dan sitesis (penggabungan) yang dimiliki oleh siswa. 

Selain memiliki kriteria tingkat kesukaran, dalam soal uraian juga terdapat 

penskoran. Penskoran dalam soal uraian digunakan dengan cara memberikan 

bobot kepada setiap soal menurut tingkat kesulitan soal tersebut. Selain itu 

penskoran dalam soal uraian juga dilihat dari banyak atau sedikitnya unsur yang 

harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Setelah tes tulis dan tes 

wawancara selesai dilakukan, peneliti akan melihat hasil tes tulis yang diperoleh 

oleh siswa. Hasil tes tulis tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menarik 
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kesimpulan kemampuan koneksi matematis dan kreativitas yang dimiliki oleh 

siswa. Sedangkan hasil wawancara digunakan untuk memperkuat dan menjadi 

bahan pertimbangan peneliti dalam mengambil kesimpulan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah kegiatan tes dan 

wawancara  selesai dilakukan. Analisis data tersebut bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan koneksi matematis dan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada pembelajaran matematika yaitu materi barisan. Adapun teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Tingkat kemampuan koneksi matematis siswa dapat diketahui dari hasil tes 

tulis dalam bentuk soal uraian yang dilakukan siswa. Analisis data tes kemampuan 

koneksi matematis siswa dilakukan dengan cara menganalisis lembar jawaban tes 

yang telah diberikan kepada siswa. Lembar jawaban tes dianalisis sesuai dengan 

kemampuan koneksi matematis siswa, kemudian dilakukan penskoran terhadap 

hasil analisis tersebut. Tingkat kemampuan koneksi matematis siswa dapat 

diketahui dari hasil analisis presentase nilai dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

    
  

  
       

Keterangan: 

    : Skor kemampuan koneksi matematis siswa 

ƩK : Jumlah skor kemampuan koneksi matematis siswa 

ƩN : Jumlah skor maksimal 
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Adapun kriteria penilaian kemampuan koneksi matematis siswa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Persentase dan Kategori Penilaian Kemampuan Koneksi Matematis 

Persentase Penilaian Kategori 

85   K < 100 Sangat Baik 

70   K < 85 Baik 

55   K < 70 Cukup Baik 

40   K < 55 Kurang Baik 

K < 40 Kurang 

Sumber: Tandililing (2013) 

3.6.2 Analisis Kemampuan Kreativitas Siswa 

Tingkat kemampuan kreativitas siswa dapat diketahui dari hasil tes tulis 

dalam bentuk soal uraian yang dilakukan siswa. Analisis data tes kreativitas siswa 

dilakukan dengan cara menganalisis lembar jawaban tes yang telah diberikan 

kepada siswa. Lembar jawaban tes dianalisis sesuai dengan kemampuan 

kreativitas siswa, kemudian dilakukan penskoran terhadap hasil analisis tersebut. 

Tingkat kemampuan kreativitas siswa dapat diketahui dari hasil analisis 

presentase nilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

     
   

  
       

Keterangan: 

     : Skor kemampuan koneksi matematis siswa 

ƩKK : Jumlah skor kemampuan koneksi matematis siswa 

ƩN : Jumlah skor maksimal 
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Adapun kriteria penilaian kemampuan kreativitas siswa adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5 Persentase dan Kategori Penilaian Kemampuan Kreativitas 

Persentase Penilaian Kategori 

85   KK < 100 Sangat Baik 

70   KK < 85 Baik 

55   KK < 70 Cukup Baik 

40   KK < 55 Kurang Baik 

KK < 40 Kurang 

Sumber: Tandililing (2013) 

 


