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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang detail prosedur penelitian yang akan 

dilakukan. Penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan waktu 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian 

hingga intrumen yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam bab ini. 

Gambaran tentang penelitian yang dilakukan serta detail tahapan penelitian hingga 

penulisan laporan penelitian dijelaskan secara rinci dalam bab ini. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif. Merupakan 

penelitian analisis deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

kemampuan komunikasi tulis dan lisan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi tentang kemampuan siswa 

dalam mengomunikasikan penyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk 

soal cerita baik secara lisan maupun tulisan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, disebut  

pendekatan kualitatif deskriptif karena hasil yang diperoleh akan dianalisis sesuai 

dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah soal tes tulis dan pedoman wawancara. Tes tulis digunakan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita sesuai 

dengan indikator kemampuan komunikasi matematis tulis yang digunakan, bukan 

untuk melihat nilai dan hasil belajar siswa. Wawancara digunakan untuk 
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menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi lisan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita.  

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang yang 

terletak di Jl. Raya Tlogomas No. 21. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada 

masalah yang telah diuraikan pada subbab latar belakang, yaitu perlunya 

pengetahuan tentang kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga 

kemampuan tersebut dapat ditingkatkan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2017/2018, pada tanggal 12 januari 2018 sampai 20 januari 

2018. Penelitian dilakukan di kelas X MIPA 3 pada materi Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel. 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir (analisis). Prosedur penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah: 1) menentukan 

subjek penelitian dan tempat penelitian; 2)  mengajukan permohonan izin penelitian 

ke sekolah yang dituju; 3) menentukan indikator komunikasi matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika; 4) membuat instrumen penelitian (soal 

tes tulis dan pedoman wawancara); 5) melakukan validasi instrumen penelitian 

kepada salah satu dosen pendidikan matematika dan guru pengampu mata pelajaran 
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matematika di sekolah; dan 6) menentukan butir soal dan pedoman wawancara yang 

digunakan dalam penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan adalah: 1) memberikan 

lembar tes tulis yang sudah dibuat kepada subjek penelitian, yaitu siswa-siswi kelas 

X MIPA 3 MAN 1 Kota Malang sebanyak 38 siswa; 2) melakukan penskoran hasil 

kerja siswa dalam tes tulis; 3) mengelompokkan siswa dalam 3 kategori 

kemampuan matematika yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah; dan 4) 

mengambil masing-masing 2 siswa pada setiap kategori untuk dianalisis 

kemampuan komunikasi tulisnya serta melakukan wawancara dan diukur 

kemampuan komunikasi matematis lisannya. 

c. Tahap Analisis 

Data yang telah terkumpul dari tahap pelaksanaan merupakan data mentah 

yang kemudian dianalisis. Analisis digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampampuan komunikasi matematis tulis dan lisan siswa. Detail tahapan 

analisis data dalam penelitian ini dijelaskan dalam subbab teknik analisis data. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu tes tulis 

dan wawancara. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika dalam bentuk soal cerita. Penjelasan tentang teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut. 

Penelitian ini menggunakan tes tulis yang berisi permasalahan matematika 

dalam bentuk soal cerita, yang dalam penyelesaiannya memerlukan kemampuan 
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komunikasi matematis. Soal cerita yang digunakan merupakan soal cerita yang 

dikembangkan dari indikator kamampuan komunikasi matematis tulis yang 

terdapat pada Tabel 2.1. Tes tulis yang digunakan akan diberikan kepada subjek 

penelitian yaitu siswa kelas X MIPA 3 MAN 1 Malang. Subjek penelitian akan 

diberikan waktu untuk menjawab 3 pertanyaan pada lembar tes tulis yang nantinya 

hasil jawaban yang mereka tulis digunakan sebagai data mentah pada penelitian ini. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kemampuan 

komunikasi matematis lisan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

dalam bentuk soal cerita. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

wawancara langsung, sehingga pewawancara dan siswa yang diwawancarai 

bertatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan setelah melakukan tes tulis. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur, sehingga pertanyaan yang diajukan menuntut jawaban campuran, ada 

yang tertutup dan ada yang terbuka. Hasil wawancara dengan siswa akan digunakan 

sebagai data mentah dalam penelitian ini. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Menyusun Intrumen penelitian sangat penting dalam pelaksanaan 

sebuah penelitian. Ketepatan pemilihan instrumen penelitian berpengaruh pada 

keakuratan hasil penelitian pada tahap pemaparan hasil dalam menjawab rumusan 

masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah soal tes tulis kemampuan komunikasi matematis pada materi 

sistem persamaan linear tiga variabel dan pedoman wawancara.  



24 
 

 

Penelitian ini menggunakan soal tes yang berisi soal cerita matematika yang 

dikembangkan dari indikator kemampuan komunikasi matematis tulis yang 

digunakan. Bentuk tes yang digunakan adalah tes uraian. Tes uraian dipilih karena 

dapat menggambarkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

maupun tulisan. Pengukuran kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

bentuk tulisan yaitu melalui analisis dari hasil jawaban siswa pada saat mengerjakan 

soal tes kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis 

lisan siswa diukur melalui analisis hasil wawancara dengan siswa menggunakan 

pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 3.1. 

 
 

Tabel 3.1: Pedoman Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 

Indikator Komunikasi 

Matematis 

Perintah / Pertanyaan yang diajukan 

Menyampaikan gagasan 

atau pendapat dari suatu 

situasi matematika secara 

lisan. 

1. Coba dibaca lagi soalnya. 

2.  Kira-kira apa yang ingin diungkapkan oleh soal 

tersebut? Ceritakan dengan bahasamu sendiri. 

3. Apa saja yang diketahui dan ditanyakan? 

Merencanakan penyelesaian 

suatu masalah matematika 

dan menentukan strategi 

dan langkah 

penyelesaiannya secara 

lisan. 

4. Apa yang kamu lakukan pertama kali untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

5. Langkah apa yang akan kamu gunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

Menyusun pernyataan 

matematika yang relevan 

dengan suatu masalah dan 

menyampaikan pendapat, 

serta mengevaluasi 

pendapat orang lain secara 

lisan. 

6. Jika saya memiliki sebuah persamaan 2𝑥 + 5𝑦 =
26.000, menurut kamu cerita apa yang cocok untuk 

persamaan tersebut? 

7. Misalkan untuk persamaan tadi saya berikan cerita 

seperti ini. Dua kali umur Sinta ditambah 5 kali umur 

lima kali Deni adalah 26.000. Menurut kamu boleh atau 

tidak? Berikan alasanmu! 

Ket : Dikembangkan dari indikator pada Tabel 2.2 

 

3.6. Teknik Analisis Data 



25 
 

 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menganalisis data berupa data tertulis maupun lisan dari subjek yang 

diamati. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa dan data hasil wawancara kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Sistematika kegiatan analisis data dalam penelitian ini, dijelaskan 

dalam beberapa tahapan, sebagai berikut.  

1. Mengumpulkan data hasil penelitian, yaitu hasil jawaban tes tulis siswa dan 

hasil wawancara kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Data hasil tes tulis siswa kemudian dihitung skor kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang berpatokan pada indikator kemampuan komunikasi 

matematis tulis yang digunakan. Perhitungan dilakukan dengan memberikan 

skor setiap soal sesuai indikator dan pedoman penskoran yang digunakan. 

Pedoman penskoran dapat dilihat pada Lampiran 3. Metode pemberian skor 

menggunakan metode Sorting method yaitu jawaban siswa dibaca secara 

keseluruhan baru kemudian diberikan skor. Perhitungan skor awal 

kemampuan  matematika siswa menggunakan rumus. 

𝑆𝐼 =
𝑛 

4
× 𝑁 ... (i) 

Keterangan :  

 𝑆𝐼 = Skor setiap indikator 

 𝑛 = Jumlah skor yang diperoleh siswa setiap indikator 

𝑁 = Skor maksimal yang diperoleh setiap indikator 

3. Penskoran setiap soal disesuaikan dengan indikator dan menggunakan rumus 

pada persamaan (i), setelah penskoran tiap-tiap soal selesai dilakukan, 
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kemudian dihitunglah skor total siswa untuk dikategorikan tingkat 

kemampuan komunikasi matematis tulisnya. Skor total diperoleh dengan 

menjumlahkan skor yang diperoleh siswa pada setiap soal sesuai dengan 

indikator. 

4. Hasil penskoran yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis 

kategori. Skor siswa dikategorikan menjadi 3 kategori kemampuan 

komunikasi matematis yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Pengelompokkan kategori dari hasil analisis kemampuan komunikasi 

matematis didasarkan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2: Kategori Tingkat kemampuan Komunikasi Matematis 

Skor Kemampuan Komunikasi Matematis Kategori 

75 < 𝑠 ≤ 100 Tinggi 

45 < 𝑠 ≤ 75 Sedang 

0 < 𝑠 ≤ 45 Rendah 

 

5. Kegiatan yang dilakukan setelah analisis kategori kemampuan komunikasi 

matematis siswa adalah memilih 6 siswa sebagai sampel yang mewakili 

masing-masing kategori, yaitu 2 siswa dari kategori tinggi, 2 siswa dari 

kategori sedang, dan 2 siswa dari kategori rendah. Siswa yang dipilih dari 

masing-masing kategori merupakan perwakilan siswa dari gender yang 

berbeda. 

6. Hasil tes kemampuan komunikasi siswa dengan ketiga kategori tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis hasil kerja 

siswa disesuaikan dengan indikator kamampuan komunikasi matematis tulis 

siswa pada Tabel 2.1. Hasil dari analisis hasil kerja siswa, berupa deskripsi 
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kemampuan komunikasi matematis tulis siswa kelas X MIPA 3 di MAN 1 Kota 

Malang. Aspek yang dianalisis dalam kemampuan metematika komunikasi 

matematis tulis merupakan pengembangan dari indikator kemampuan 

komunikasi matematis tulis dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.3: Aspek Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 

No. Aspek yang 

Dianalisis 

Indikator Nomor 

Soal 

1. Representasi 

Visual 

1. Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 

representasi ke representasi diagram tabel, atau 

grafik. 

2 

2. Persamaan 

matematika 

1. Membuat persamaan atau model matematika dari 

masalah matematika. 

1,2,3 

2. Menyelesaikan masalah dengan melibatkan 

persamaan matematika. 

1,2,3 

3. Kata-kata atau 

teks tertulis 

1. Membuat permisalan untuk setiap variabel dalam 

soal cerita matematika. 

1,2,3 

2. Menyusun pernyataan yang sesuai dengan kondisi 

yang digambarkan dalam soal cerita matematika. 

3 

3. Menuliskan kesimpulan jawaban dengan kata-kata 

yang dihubungkan dengan kondisi soal. 

1,3 

Ket : Dikembangkan dari indikator pada Tabel 2.1 

 

7. Siswa-siswa yang merupakan perwakilan dari ketiga kategori kemampuan 

matematika tersebut, kemudian diwawancarai untuk dianalisis kemampuan 

komunikasi matematis lisannya. 

8. Data hasil jawaban dan hasil wawancara dari 6 sampel penelitian kemudian 

direduksi. Reduksi data dalam penelitian ini adalah memilah dan memilih 

jawaban dari hasil tes tulid dan wawancara yang dibutuhkan dan tidak 

dibutuhkan dalam proses analisis. Data dipilih sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan penelitian. Data yang dipilih disesuaikan dengan indikator kemampuan 

komunikasi matematis yang digunakan. 
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9. Data yang sudah direduksi akan disajikan. Penyajian data hasil tes tulis berupa

gambar hasil jawaban siswa sedangkan data hasil wawancara dalam bentuk

transkrip wawancara. Gambar hasil jawaban siswa merupakan jawaban yang

ditulis siswa dalam menyelesaikan ketiga soal yang diberikan. Transkrip

wawancara berupa pertanyaan dari pewawancara dan jawaban subjek

mengenai penyelesaian permasalahan matematika.

10. Melakukan penarikan kesimpulan kemampuan komunikasi matematis siswa

dalam mengkomunikasikan secara tulis maupun lisan penyelesaian masalah

matematika dalam bentuk soal carita. Kesimpulan berupa penafsiran dan

pemberian makna berupa uraian tentang deskripsi kemampuan komunikasi

matematis siswa tulis dan lisan siswa kelas X MIPA 3 MAN 1 Kota Malang.

Kesimpulan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam

penelitian ini.


