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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Meleong, 2013). 

Peneliti mengamati secara langsung mengenai komunikasi matematis siswa 

melalui model pembelajaran Reciprocal Teaching baik secara lisan maupun 

tertulis selama proses pembelajaran berlangsung.Selanjutnya jenis penelitian yang 

digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi 

dan hasil penyelidikan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian 

(Arikunto, 2010).  

3.2. Tempat dan Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dengan materi bangun ruang 

sisi datar di SMP Muhammadiyah 8 Batu Jl. Welirang, Sisir, Kec. Batu, Kota 

Batu. Dilaksanakan pada saat semester genap tahun ajaran 2017-2018. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 5 April – 11 April 2018 pada semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C berjumlah 3 siswa. 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis 

siswa dan aktivitas siswa dengan model pembelajaran Reciptocal Teaching. 
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3.3.  Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

Tahap ini dilakukan sebelum mengadakan suatu penelitian, peneliti 

merencanakan dan mempersiapkan instrumen yang akan digunakan saat 

penelitian, peneliti menentukan tempat penelitian yaitu di SMP Muhammadiyah 8 

Batu, survei tempat yang akan digunakan penelitian, melakukan wawancara 

dengan guru yang telah direkomendasikan oleh kepala sekolah, peneliti 

menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala Sekolah SMP 

Muhammadiyah 8 Batu sebagai pengantar ke sekolah.  

b. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini, peneliti melakukan studi pustaka agar 

mendapatkan data dan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Kemudian 

peneliti menyusunan RPP sesuai dengan KI dan KD. Selanjutnya peneliti 

menyusun instrumen observasi dan diberikan kepada validator untuk divalidasi. 

c. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ialah proses 

pembelajaran dengan menggunakan model Reciprocal Teaching dimana pada 

proses ini guru mata pelajaran tersebut bertugas mengobservasi kegiatan mengajar 

peneliti. Kemudian siswa melaksanakan tes tulis. 

d. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data ini, peneliti mengolah hasil observasi dan tes, 

menganalisis hasil observasi untuk melihat komunikasi matematis siswa selama 

pembelajaran menggunakan model Reciprocal Teaching dan hasil tes untuk 
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melihat kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis dan memberikan 

kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka untuk mendapakan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi  

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan lembar 

observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Obsevasi bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana komunikasi matematis siswa saat pelajaran berlangsung 

dengan menggunkankan model Reciprocal Teaching. 

b. Pemberian Tes 

Pemberian tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan setting model Reciprocal Teaching. Tes disusun 

berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dengan waktu 30 

menit dan dikerjakan secara individu. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah observasi dan tes tulis. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data yang pertama ialah observasi. Observasi adalah 

proses sitematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-

kejadian dengan tidak menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan 

subjek. Proses ini mengubah fakta menjadi data  (Pangestika, 2016). Kegiatan 



18 
 

yang diamati dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis 

siswa baik lisan maupun tulisan. Tujuan dari teknik pengumpulan data melalui 

observasi adalah mengamati dan mencermati perilaku siswa selama proses 

pembelajaran 

Table 3.1:  Kriteria Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan 

dan Tertlis 

 

No. Indikator Kriteria Komunikasi 

Lisan 

Kriteria Komunikasi 

Tertulis 

1. Kemamampuan 

mengekspresikan ide-

ide matematika melalui 

lisan tulisan dan 

mendemonstrasikanya 

serta menggambarkan 

secara visual. 

a. Menjelaskan ide-ide 

matemaika yang 

berkaitan dengan 

materi melalui tanya 

jawab 

a. Menggunakan ide dan 

menuliskan 

permikirannya yang 

berkaitan dengan 

materi. 

b. Menyampaikan 

gagasan atau 

pendapat yang 

berkaitan dengan 

materi 

b. Menginteroretasikan 

ide matematika dalam 

bentuk gambar dan 

aljabar. 

2. Kemampuan 
memahami, 

menginterpretasikan 

dan mengevaluasi ide-

ide matematika baik 

secara lisan, tulisan 

maupun dalam bentuk 

visual lainnya 

a. Menjelaskan suatu 
representasi 

matematika tertulis 

secara lisan 

menggunakan 

bahasa yang mudah 

dipahami 

a. Memahami suatu 
representasi untuk 

menyatakan dan 

menyimpulkan konsep 

matematika secara 

tertulis. 

b. Menyimpulkan 

suatu representasi 

dalam bentuk 

ide/gagasan secara 

lisan 

b. Menyajikan ide-ide 

atau pendapatnya yaitu 

berupa rangkuman atau 

uraian terkait materi. 

3. Kemampuan untuk 

menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi 
matematika dan 

struktur-strukturnya 

untuk menyajikan ide-

ide matematika dan 

menggambarkan 

hubungan-hubungan 

dengan model-model 

situasi 

a. Menjelaskan suatu 

ide, gambar, 

diagram atau benda 
nayata ke dalam 

istilah-istilah, notasi, 

notasi, atau model 

matematika terkait 

materi secara lisan 

a. Menuliskan konsep 

matematika dengan 

menggunakan istilah-
istilah dan notasi-notasi 

matematika yang 

terkait dengan materi. 
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b. Tes Tulis  

Tes merupakan suatu alat yang berisi soal-soal yang harus dijawab untuk 

mengukur suatu aspek tertentu (Arifin, 2013). Pada penelitian ini, tes digunakan 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. 

Soal tes ini diadopsi dari buku siswa yang berdasarkan pada indikator 

yang sudah ditetapkan. kisi-kisi pada tes sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2: Kisi-kisi soal 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Indikator Soal 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Skor 

Tiap 

Soal 

Menganalisis 

berbagai bangun 
ruang sisi datar 

kubus, balok, 

prisma dan limas 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat balok 
serta bagian-

bagiannya. 

Menyebutkan 

sifat-sifat pada 
balok 

1 Mudah 10 

Menentukan 

unsur-unsur pada 

balok dari sebuah 

gambar balok. 

2 Mudah 15 

Membuat jaring-

jaring kubus, 

balok, prisma dan 

limas 

Membuat dan 

mengetahui 

alternatif jaring-

jaring balok 

Membuat jaring-

jaring balok 

3 Sedang 25 

Menentukan 

rumus luas 

permukaan  dan 

menghitung 

volume luas 
permukaan 

volume kubus, 

balok, prisma dan 

limas  

Menentukan rumus 

luas permukaan 

balok dan 

menghitung 

volume balok 

Menentukan 

rumus luas 

permukaan balok 

dengan gambar 

4 Sedang 25 

Menghitung 

volume balok  

5 Sukar 25 

 

3.6. Analisis Data Validasi 

Data validasi diperoleh melalui hasil pengisian lembar validasi RPP, 

lembar observasi, lembar kerja kelompok (LKK) dan tes yang telah diisi oleh satu 

orang guru mata pelajaran matematika sebagai validator 1 dan satu orang dosen 

Matematika sebagai validator 2. Adapun langkah-langkah analisis data validasi 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Menghitung jumlah skor yang diperoleh, yaitu dengan cara menjumlahkan 

semua skor yang diperoleh 

b. Menghitung jumlah skor maksimal, yaitu     banyak item yang dinilai. 

c. Menghitung penilaian akhir skor dengan rumus: 

            
                           

             
    

Rumus tersebut dikali 4 karena menggunakan rentangan           

d. Pengambilan kesimpulan berdasarkan kriteria kevalidan pada tabel 3.4 

dibawah ini: 

Tabel 3.3: Kriteria Kevalidan  

Skor Kevalidan Kriteria Kevalidan Keterangan 

     Sangat Valid Dapat digunakan tanpa revisi 

     Valid Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Kurang Valid Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak Valid Tidak dapat digunakan 

(Arikunto, 2010) 

 

e. Hasil perhitungan skor lembar validasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4: Hasil Perhitungan Skor Lembar Validasi Intrumen Penelitian 

 Validasi Validator 1 Validator 2 

1. RPP Valid Valid 

2. Lembar 

Observasi 

Valid Valid 

3. LKK Sangat Valid Sangat Valid 

4. Soal Tes Sangat Valid Sangat Valid 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Seluruh data yang telah diperoleh dari hasil observasi, dan hasil tes akan di 

analisis. Analisis data ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama 

dan kedua yaitu bagimana kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

dan tertulis dalam pembelajaran matematika dengan model Reciprocal Teaching. 

Analisis data penilaian menggunakan analisis deskriptif yang didapatkan dari 

lembar observasi oleh observer dengan cara menghitung nilai dari hasil observasi 
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tersebut. Nilai dari perhitungan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi data 

kualitatif berupa tingkat kualitas kemampuan komunikasi matematis siswa dengan 

model pembelajaran Reciprocal Teaching, seperti pada tabel 3.5. 

Kemampuan komunikasi  matematis siswa secara tertulis juga dilakukan 

pengambilan data dari hasil tes siswa setelah melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model Reciprocal Teaching. Hasil tes yang didapat dijadikan 

sebagai data pendukung nilai komunikasi matematis tertulis dari observasi. Hasil 

observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis yang diisi oleh 

observer selama proses pembelajaran akan dikoreksi kembali oleh peneliti sesuai 

dengan hasil tes yang telah dikerjakan oleh siswa. 

Analisis data penilaian dari lembar observasi dan tes untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis secara lisan dan tertulis menggunakan rumus 

di bawah ini: 

a. Analisis kemampuan komunikasi siswa tiap pertemuan  

  
 

     
     

Keterangan: 

   Skor komunikasi matematis siswa  

   Jumlah skor yang diperoleh tiap pertemuan 

   Banyak Indikator 

     Skor maksimal  

b. Analisis kemampuan komunikasi matematis keseluruhan pertemuan  

  
∑ 

 
 

Keterangan: 

   Rata-rata komunikasi matematis siswa 



22 

∑   Jumlah rata-rata komunikasi matematis tiap pertemuan 

 Jumlah pertemuan  

Tabel 3.5: Kriteria Konversi data Kualitatif 

Kriteria (R) Kategori 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

(Usman, 2013) 

Analisis data dalam teknik pengumpulan data diambil dari hasil penilaian 

lembar observasi dan hasil tes siswa. Data yang telah diperoleh dari setiap lembar 

observasi maupun lembar tes direduksi sebagai proses koreksi untuk kesusaian 

penilaian dengan hasil tes yang telah dikerjakan, disesuaikan dengan penilaian 

untuk setiap indikatornya sebagai deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. 

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendeskripsikan secara umum 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model Reciprocal Teaching. 




