
18 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai usaha seseorang yang 

dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan 

yang hendak diteliti (Sukardi, 2013). Metode penelitian juga berisi tentang jenis 

penelitian, tempat dan subyek dilakukannya penelitian, dan instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti untuk dapat menjawab rumusan masalah. 

 

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Setyosari (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti 

dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, 

wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data yang 

lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku objek. Sugiyono (2015) 

menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Berbagai pandangan mengenai 

penelitian kualitatif, dapat disimpulkan penelitian kualitatif merupakan metode 

yang mengutamakan adanya interaksi langsung dengan responden, yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode 

pengumpulan data. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun 

rekayasa (Sukmadinata, 2013). Menurut Trianto (2010) penelitian deskriptif 
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adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau 

kejadian yang terjadi saat sekarang. Sehingga, disimpulkan Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan fakta-fakta atau kejadian-

kejadian yang sudah ada. Fakta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

kemampuan koneksi matematis siswa dilihat dari nilai dan cara penyelesaian 

siswa melalui soal tes pemecahan masalah. 

Cara menganalisis pada penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan 

data, menyusun data, menganalisis, kemudian menginterpretasikan.Penelitian ini 

menggunakan metode tes dan wawancara yang digunakan untuk memperoleh data 

dari subjek penelitian. Data penelitian berupa nilai tes kemampuan koneksi 

matematis siswa dan diambilnya beberapa siswa untuk melakukan wawancara. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian adalah MTs 

Muhammadiyah 1 Malang yang berlokasi di Jl. Baiduri Sepah 27 Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Februari dan 01 Maret 2017. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur pada penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap analisis data. 

a) Tahap Persiapan 

Sebelum dilakukannya penelitian, terlebih dulu dilakukan persiapan agar hasil 

yang didapat sesuai dengan harapan. Langkah awal dalam penelitian ini adalah 

melakukan observasi ke sekolah untuk meminta izin kepada pihak sekolah 
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bahwasannya akan melakukan penelitian. Kemudian, saat melakukan observasi 

peneliti juga melakukan wawancara dengan guru pelajaran. Hasil observasi itulah 

yang nantinya akan digunakan untuk mempersiapkan penelitian.   

b) Tahap Pelaksanaan 

Langkah awal pada tahap pelaksanaan ini adalah peneliti meminta izin untuk 

melakukan penelitian kemampuan koneksi matematis siswa kepada guru 

pelajaran. Setelah meminta izin, peneliti akan membagikan soal tes kemampuan 

koneksi matematis siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah 1 Malang. Kemudian, 

peneliti mengambil dua siswa dari masing-masing kategori tingkat kemampuan 

koneksi matematis siswa untuk wawancara. 

c) Tahap Analisis Data 

Setelah peneliti mendapat semua data, peneliti mulai menganalisis jawaban 

siswa. Menghitung perolehan skor siswa dan diukur tingkat kemampuan koneksi 

matematisnya kemudian melakukan wawancara. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah 1 

malang yang berjumlah 26 siswa. Subjek penelitian dipilih berdasarkan hasil 

observasi peneliti. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2013) teknik pengumpulan data adalah cara yang  

digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu 
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penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes tulis dan wawancara, yang akan dirinci sebagai berikut. 

 

3.5.1 Metode Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dari suatu peristiwa 

atau suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang akan 

diteliti oleh peneliti. Metode observasi adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2013). 

Hasil observasi bisa berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi yang 

nyata. Menurut Sukardi (2013), observasi adalah instrumen lain yang sering 

dijumpai dalam penelitian pendidikan. 

Terdapat dua jenis observasi menurut Arikunto (2013) yaitu: 1) observasi 

non-sistematis, saat melakukan observasi pengamat tidak menggunakan instrumen 

pengamatan; dan 2) observasi sistematis, pengamat menggunakan pedoman 

sebagai instrumen pengamatan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis observasi non-sistematis. 

Tujuan peneliti menggunakan metode observasi agar peneliti dapat melihat 

gambaran nyata mengenai kondisi kelas dan kemampuan matematika siswa. 

Metode observasi dilakukan, agar mempermudah peneliti untuk melihat 

permasalahan yang ada di dalam lingkup sekolah tersebut. Untuk memaksimalkan 

observasi ini, peneliti akan menggunakan alat bantu catatan kecil dan juga 

kamera. 
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3.5.2 Metode Tes Tulis 

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 

tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, sehingga akan 

menghasilkan suatu nilai tentang prestasi siswa tersebut. Menurut Margono 

(2007), tes adalah seperangkat skor rangsangan yang diberikan kepada siswa 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penetapan skor angka. 

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengukur tingkat 

kemampuan koneksi matematis siswa dalam bentuk tes berbasis masalah. 

Penyusunan soal dilakukan berdasarkan indikator tes kemampuan koneksi 

siswayaitu: 1) memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling 

berhubungan dan mendasari satu sama lain; 2) menggunakan matematika dalam 

bidang studi lainnya, dan 3) mengenali dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3.5.3 Metode Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan untuk 

memperoleh data dari responden ialah dengan menggunakan wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab (Ali, 2013). Peneliti akan bertatap muka dengan 

responden, dan responden akan diberikan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan 

yang telah disusun oleh peneliti. Menurut Trianto (2010) terdapat dua pedoman 

wawancara yaitu: 1) pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman yang 

hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan, dan 2) pedoman 
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wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 

sehingga menyerupai check list. Pedoman yang digunakan dalam peneliti adalah 

pedoman tidak terstruktur. 

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dari responden mengenai bagaimana kemampuan siswa saat 

menyelesaikan soal tes kemampuan koneksi berbasis masalah. Peneliti akan 

mengambil secara acak beberapa responden yang memiliki tingkat kemampuan 

koneksi yang beragam. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat agar penelitian berjalan dengan 

terarah dan sesuai dengan tujuan. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

penelitian menjadi sistematis (Trianto, 2010). Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara, berikut penjelasan 

mengenai instrumen yang digunakan oleh peneliti. 

 

3.6.1 Soal Tes Tertulis 

Peneliti akan melakukan tes untuk memperoleh penilaian siswa yang akan 

diukur tingkat kemampuan koneksi matematisnya. Tes yang diberikan berupa soal 

tes uraian, karena dengan soal tes uraian siswa tidak hanya menjawab soal dengan 

1 atau dua kata. Pemberian tes uraian akan mempermudah peneliti untuk melihat 

seberapa tinggi tingkat kemampuan koneksi yang dimiliki siswa. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah aritmatika sosial. 
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Soal tes dibuat berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis siswa. 

Terdapat 3 soal tes uraian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut. 

(1) Butir soal nomor 1, siswa diminta untuk menghitung laba yang didapat 

seorang penjual kue, tetapi untuk memperoleh harga pembuatan siswa harus 

mencari nilai x melalui persamaan yang ditentukan. Soal ini yang akan 

menjawab bagaimana siswa mampu menghubungkan antara konsep-konsep 

matematika. 

(2) Butir soal nomor 2, diberikan sebuah persoalan untuk menghitung bunga 

tunggal, namun sebelum menghitung bunga tunggal siswa harus terlebih 

dahulu mencari kerugian yang didapat oleh Ayah. Soal ini yang akan 

menjawab bagaimana siswa mampu menghubungkan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

(3) Butir soal nomor 3, siswa akan mencari keuntungan seorang pedagang beras, 

dengan mencari satuan yang dibutuhkan. Soal ini yang akan menjawab 

bagaimana siswa menghubungkan matematika dengan disiplin ilmu lainnya. 

 

3.6.2 Perangkat Wawancara 

Perangkat wawancara dalam penelitian ini adalah lembar pedoman 

wawancara dan alat perekam suara. Pedoman wawancara berupa petanyaan-

pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan perkiraan jawaban siswa saat 

menyelesaikan soal tes. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model wawancara tidak terstruktur dan semua pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa adalah sama. 
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3.7 Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif 

kualitatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai. Analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang telah diperoleh, 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis (Sugiyono, 2015). 

Koneksi dalam matematika merupakan hubungan dari ide-ide atau gagasan 

yang digunakan untuk merumuskan dan menguji topik-topik matematika secara 

deduktif (Anandita, 2013). Jenis dan indikator kemampuan koneksi yang 

digunakan oleh peneliti adalah milik National Council  Teacher  Mathematics  

(NCTM) dengan terdapat dua jenis kemampuan koneksi dan 3 indikator 

kemampuan koneksi yang dijabarkan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jenis dan Indikator Koneksi 

No Jenis Indikator 

1.  Mathematical Connections 1) memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam 

matematika saling berhubungan dan mendasari satu 

sama lain. 

2.  Modeling Connections 1) menggunakan matematika dalam bidang studi 

lainnya. 

2) mengenali dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Analisis hasil tes digunakan untuk menentukan kategori tingkat kemampuan 

koneksi matematis siswa dalam pengerjaan soal berbasis masalah dan mengetahui 

bagaimana kinerja siswa dari masing-masing kategori tingkat koneksi matematis 

siswa. Adanya pengkategorian akan mempermudah peneliti untuk menentukan 

tingkat kemampuan koneksi matematis siswa kelas VII A. Kemudian, data akan 



26 

 

dianalisis berdasarkan penskoran yang telah dibuat peneliti. Analisis tes hasil 

kemampuan koneksi matematis siswa akan dilakukan sebagai berikut. 

1. Menghitung skor pada setiap butir soal. 

2. Setelah menghitung skor setiap siswa maka akan dideskripsikan skor tersebut 

sesuai dengan kategori tingkat kemampuan koneksi matematika siswa. 

Kategori skor tes siswa adalah pengkategorian dengan skala tiga, tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Skor Siswa 

Rentang skor tes kemampuan tingkat 

koneksi matematika 

 

 

Kategori 

75 < 𝑆𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 

50 < 𝑆𝑘𝑜𝑟 ≤ 75 

0 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 ≤ 50 

 

 

 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

3. Menganalisis skor yang telah diperoleh siswa, 

4. Diambilnya beberapa siswa untuk melakukan wawancara kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal tes kemampuan koneksi berbasis masalah, 

5. Dari hasil wawancara kemudian dideskripsikan bagaimana kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal tes kemampuan koneksi. 

 


