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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis matematis 

siswa kelas VII SMP Raden Fatah  tahun ajaran 2016-2017 pada materi segitiga, 

maka dari itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2003), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

deskripsi kemampuan menulis matematis siswa kelas VII SMP Raden Fatah  

tahun ajaran 2016-2017 pada materi segitiga. Menurut Sugiyono (2014), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMP Raden 

Fatah Batu. SMP Raden Fatah Batu terletak pada Jalan Bukit Berbunga 261, 

Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian membutuhkan beberapa tahap dari awal hingga 

akhir. Waktu penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu: 

a) Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini diawali pada pengamatan untuk menemukan 

masalah yang terjadi di sekolah yang dilaksanakan saat Magang 3 pada Tanggal 

19 September – 15 Oktober 2016. Selain itu, pada tahap ini pula dilakukan 

penyusunan proposal penelitian, pembuatan instrumen penelitian, permohonan 

izin penelitian  untuk melakukan penelitian di SMP Raden Fatah Batu. Tahap 

perencanaan dilaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2016 – 21 Maret 2017. 

b) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan pada penelitian berupa tulisan hasil tes siswa kelas VII-A SMP 

Raden Fatah  tahun ajaran 2016-2017 pada materi segitiga pada Tanggal 23 Maret 

2017. 

c) Tahap Analisis Data dan Penyusunan Laporan 

Tahap analisis data dan penyusunan laporan merupakan tahap akhir pada 

penelitian ini. Kegiatan yang dilakukan berupa pengolahan data, penarikan 

kesimpulan, serta penyusunan laporan yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret 

– 1 April 2017. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian yaitu: 
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3.3.1 Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapan kegiatan, sebagai berikut: 

1) Pengamatan yang dilaksanakan pada Magang 3 

2) Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi 

3) Pengajuan judul skripsi 

4) Pengajuan proposal penelitian 

5) Penyusunan instrumen penelitian 

6) Permohonan izin penelitian 

3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan, 

sebagai berikut: 

1) Validasi instrumen penelitian 

2) Pelaksanaan tes tulis siswa dengan materi segitiga 

3) Pengumpulan data tulisan tangan siswa 

3.3.3 Tahap Analisis Data dan Penyusunan Laporan 

Pada tahap analisis data dan penyususnan laporan ini dilakukan beberapa 

kegiatan, sebagai berikut: 

1) Pengolahan data 

2) Penarikan kesimpulan 

3) Penyusunan laporan 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Raden Fatah 

Batu tahun ajaran 2016-2017 pada semester genap dengan materi segitiga. 

Namun, karena keterbatasan waktu serta kemampuan, maka hanya akan dipilih 
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satu kelas yaitu kelas VII-A. Pemilihan subjek tersebut berdasarkan rekomendasi 

dari wakil kepala SMP Raden Fatah Batu bidang kurikulum dan mendapat 

persetujuan dari guru matematika kelas VII-A SMP Raden Fatah Batu.  

Penelitian ini dipilih enam siswa dari kelas VII-A. Enam siswa tersebut 

dipilih untuk mewakili tiga kategori siswa yaitu dua siswa dengan kemampuan 

rendah, dua siswa dengan kemampuan sedang, dan dua siswa dengan kemampuan 

tinggi.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini dengan 

menggunakan tes tulis. Menurut Riduwan (2008) tes adalah serangkaian 

pertanyaaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah tulisan tangan siswa 

pada tes tulis materi segitiga. Data yang dihasilkan pada penelitian ini berupa 

deskripsi tulisan hasil tes siswa. Tes tulis dalam penelitian ini berupa soal uraian 

yang terdiri dari 3 soal, dengan tingkat kesulitan rendah, sedang, dan tinggi pada 

materi segitiga. Tes tulis diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan tulis matematis siswa.  

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009). Instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes tulis dengan materi segitiga. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes uraian. Tes tulis dalam 

penelitian ini berupa soal uraian yang terdiri dari 3 soal, dengan tingkat kesulitan 
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rendah, sedang, dan tinggi. Tes tulis diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan tulis matematis siswa. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil tulisan 

siswa. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data tulisan 

siswa yang diperoleh dari tes tulis yang dilakukan oleh guru matematika dengan 

materi segitiga. Data yang dihasilkan pada penelitian ini berupa deskripsi tulisan 

hasil tes siswa. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data versi Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009), yaitu: 

1. Data reduction (reduksi data) adalah proses seleksi dan penyederhanaan data. 

Tahap reduksi data diawali dengan mengumpulkan data berupa hasil tes 

siswa, kemudian melakukan penilaian dan penelaahan semua data yang 

terkumpul dengan menggunakan parameter menulis matematis siswa. Adapun 

parameter menulis matematis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Parameter Menulis Matematis 
Kategori Deskriptor 
Sangat Baik Siswa menuliskan jawaban dengan baik dan benar sesuai dengan aspek 

menulis matematis. 
Baik Siswa sudah menuliskan jawaban dengan baik sesuai dengan aspek 

menulis matematis, tetapi kurang lengkap. 
Cukup Siswa menuliskan jawaban tidak sesuai dengan aspek menulis 

matematis. 
Kurang Siswa tidak menuliskan jawaban. 

 
Setelah itu, peneliti mengelompokkan siswa dari hasil tes siswa berdasarkan 

nilai yang diperoleh siswa. Pengelompokkan tersebut dibedakan menjadi tiga 

yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Setelah 

dikelompokkan, data kemudian disederhanakan dengan cara mengambil 

secara acak masing dua siswa dari setiap kelompok kemampuan siswa.  
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2. Data display (penyajian data) adalah rangkaian informasi yang membentuk 

argumentasi bagi penyusunan kesimpulan penelitian. Tahap ini, data yang 

sudah dipilih dideskripsikan berdasarkan indikator menulis matematis siswa, 

dimana deskripsi tersebut dilakukan terhadap masing-masing dua hasil tes 

siswa yang sudah dikelompokkan menjadi tiga pada tahap reduksi di atas. 

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan) adalah suatu upaya 

menarik kesimpulan dari hasil reduksi dan penyajian data. Tahap ini, data 

yang sudah disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis kemudian 

disimpulkan dan memberi makna menggunakan uraian mendalam mengenai 

kemampuan menulis matematis. 




