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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 6E. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif karena akan mendeskripsikan pemahaman konsep dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dengan menggunakan model Learning Cycle 

6E. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penggunaan metode kuantitatif dikarenakan peneliti ingin menganalisis 

pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis siswa 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 6E melalui hasil tes. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 7 Gresik yang 

beralamat di Jalan Sendang Agung No. 28, Panceng, Gresik, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018.  

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah 

7 Gresik dengan jumlah 19 siswa. Pengambilan subjek ini dikarenakan 

rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi 

matematis di hal itu. 

3.4 Prosedur penelitian 

Ada tiga tahap penelitian yang digunakan agar penelitian secara terarah 

dan sistematis. Tahap penelitian adalah sebagai berikut:
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a. Tahap pra lapangan 

Tahap pra lapangan adalah tahap penjajakan lapangan. Tahap ini 

dimulai dari menyusun rancangan penelitian yang peneliti diskusikan 

dengan dosen pembimbing pada Bulan Januari 2018 hingga Mei 2018. 

Peneliti memilih tempat penelitian di MTs Muhammadiyah 7 Gresik. 

Kemudian, mengurus perizinan penelitian di sekolah tersebut untuk 

melakukan penelitian. Setelah pendapat izin penelitian dari pihak sekolah, 

peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika sekolah tersebut 

untuk mengetahui kondisi lapang yang akan digunakan untuk penelitian. 

Tahap ini peneliti juga menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam 

penelitian seperti materi yang akan diajarkan dan instrumen penilaian. 

b. Tahap lapangan 

Tahap lapangan adalah tahap inti dari penelitian. Tahap ini diawali 

dengan mempersiapkan diri untuk penelitian dengan menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menyiapkan segala alat yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Setelah itu peneliti melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

6E. Setelah melakukan pembelajaran, peneliti akan menganalisis data yang 

diperoleh. Data dikumpulkan melalui pemberian tes. 

c. Tahap penulisan laporan 

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Penulis 

akan menuliskan kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama penelitian dan 

hasil analisis dari hasil penelitian apakah ada pengaruh dari penggunaan 
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model pembelajaran Learning Cycle 6E dalam mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Peneliti harus mendapat data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian 

tes. Data yang diperoleh dari hasil tes dapat mengetahui pemahaman konsep 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. Selain itu 

pemberian tes dapat melihat keberhasilan penggunaan model pembelajaran 

Learning Cycle 6E. Tes yang digunakan berupa soal-soal uraian yang 

berkaitan dengan materi dan konsep yang ditemukan siswa selama proses 

pembelajaran LearningCycle 6E.  

3.6 Instrumen penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

instrumen tes. Instrumen tes berupa lembaran soal tes yang diberikan kepada 

siswa. Tes yang digunakan adalah tes berupa uraian untuk mengetahui tingkat 

pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Berikut pedoman penskoran pemahaman konsep dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Pemahaman Konsep 

Indikator Keterangan Skor 

Menyatakan ulang sebuah 

konsep 

Siswa tidak mampu menyebutkan definisi 

berdasarkan konsep esensial yang dimiliki oleh 

sebuah objek 

0 

Siswa dapat menyatakan definisi tetapi tidak 

berdasarkan konsep esensial yang dimiliki oleh 

sebuah objek 

1 

Siswa dapat menyatakan definisi berdasarkan 

konsep esensial yang dimiliki sebuah objek 

tetapi kurang lengkap 

2 

Siswa dapat menyatakan definisi berdasarkan 

konsep esensial yang dimiliki oleh sebuah objek 

dengan lengkap 

3 
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Mengklasifikasi objek 

menurut sifat-sifat sesuatu 

dengan konsepnya 

Siswa tidak dapat menganalisis suatu objek dan 

tidak dapat mengklasifikasikannya menurut 

sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki 

sesuai dengan konsepnya 

0 

Siswa  dapat menganalisis suatu objek, tetapi 

tidak dapat mengklasifikasikannya menurut 

sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki 

sesuai dengan konsepnya 

1 

Siswa  dapat menganalisis suatu objek, dan 

dapat mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat 

atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki sesuai 

dengan konsepnya, tetapi kurang lengkap 

2 

Siswa  dapat menganalisis suatu objek, dan 

mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat atau 

ciri-ciri tertentu yang dimiliki sesuai dengan 

konsepnya dengan lengkap 

3 

Memberi contoh dan bukan 

contoh 

Siswa tidak memberikan contoh lain dari sebuah 

objek baik untuk contoh maupun bukan contoh 

0 

Memberikan contoh lain dari sebuah objek 

berupa contoh, tetapi tidak memberikan bukan 

contoh objek 

1 

Memberikan contoh lain dari sebuah objek baik 

untuk contoh maupun bukan contoh tetapi 

kurang tepat 

2 

Memberikan contoh lain dari sebuah objek baik 

untuk contoh maupun bukan contoh dengan 

tepat 

3 

Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematika 

 

Tidak dapat menyatakan suatu objek dengan 

berbagai bentuk representasi seperti gambar, 

tabel dan bentuk matematika lainnya 

0 

Dapat menyatakan suatu obejek dengan 

berbagai bentuk representasi matematika, tetapi 

kurang tepat danlengkap 

1 

Dapat menyatakan suatu objek dengan berbagai 

bentuk representasi matematika dengan tepat 

tetapi tidak lengkap 

2 

Dapat menyatakan suatu objek dengan berbagai 

bentuk representasi matematika dengan tepat 

dan lengkap 

3 

Mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep 

Siswa tidak dapat menyebutkan mana syarat 

perlu dan syarat cukup yang terkait dengan 

suatu objek 

0 

Siswa dapat menyebutkan mana syarat perlu 

dan syarat cukup suatu objek tetapi kurang 

lengkap 

1 

Siswa dapat menyebutkan mana syarat perlu 

dan syarat cukup suatu objek dengan tepat, 

tetapi kurang lengkap 

2 

Siswa dapat menyebutkan mana syarat perlu 

dan syarat cukup suatu objek dengan tepat dan 

lengkap 

3 

Menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi 

Siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan 

tepat sesuai prosedur 

0 

Siswa dapat menyelesaikan soal tetapi kurang 

tepat 

1 

Siswa dapat menyelesaikan soal dengan tepat 

tetapi tidak sesuai dengan prosedur 

2 
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Siswa dapat menyelesaikan soal dengan tepat 

dan sesuai prosedur 

3 

Mengaplikasikan konsep 

atau algoritma pada 

pemecahan masalah 

Siswa tidak dapat membuat algoritma dari 

sebuah pemecahan masalah 

0 

Siswa dapat membuat algoritma dari sebuah 

pemecahan masalah tetapi tidak tepat 

1 

Siswa dapat membuat algoritma dari sebuah 

pemecahan masalah dengan tepat, tetapi kurang 

lengkap 

2 

Siswa dapat membuat algoritma dari sebuah 

pemecahan masalah degan tepat dan lengkap. 

3 

 

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator Keterangan Skor 

Menjelaskan ide dan situasi 

secara tulisan  

Siswa tidak dapat menyatakan situasi atau ide 

ke dalam model matematika dan 

menyelesaikannya  secara tulisan 

0 

Siswa dapat menyatakan situasi atau ide ke 

dalam model matematika dan menyelesaikannya  

secara tulisan , tetapi kurang tepat 

1 

Siswa dapat menyatakan situasi atau ide ke 

dalam model matematika dan menyelesaikannya  

secara tulisan dengan tepat, tetapi kurang 

lengkap 

2 

Siswa dapat menyatakan situasi matematika ke 

dalam model matematika dan menyelesaikannya  

secara tulisan dengan tepat dan lengkap 

3 

Menyatakan gambar atau 

diagram ke dalam ide-ide 

matematika 

Siswa tidak dapat menyatakan gambar atau 

diagram ke dalam ide matematika 

 

0 

 Siswa dapat menyatakan gambar atau diagram 

ke dalam ide matematika, tetapi kurang tepat  

1 

 Siswa dapat meyatakan gambar atau diagram ke 

dalam ide matematika dengan tepat, tetapi 

kurang lengkap 

2 

 Siswa dapat menyatakan gambar atau diagram 

ke dalam ide matematika dengan tepat dan 

lengkap 

3 

 Menyatakan situasi ke 

dalam model matematika 

Siswa tidak dapat menyatakan model 

matematika atau ekspresi matematik 

0 

Siswa dapat menyatakan model matematika atau 

ekspresi matematik tetapi kurang tepat 

1 

Siswa dapat menyatakan model matematika atau 

ekspresi matematik dengan tepat, tetapi kurang 

lengkap 

2 

Siswa dapat menyatakan model matematika atau 

ekspresi matematik dengan tepat dan lengkap 

3 

 

Cara yang digunakan untuk mendapatkan persentase dari pemahaman 

konsep dan kemampuan komunikasi matematis siswa yang ditunjukkan 

dalam tiap indikator sebagai berikut: 
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Peneliti mengadopsi dari Ningsih (2015) tentang persentase 

pemahaman konsep yang di dapat kemudian dapat dikategorikan seperti 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 kategori persentase pemahahaman konsep 

Nilai siswa Kategori 

         Sangat Baik 

        Baik  

        Cukup 

        Kurang 

       Sangat Kurang 

 

Kategori kemampuan komunikasi matematis siswa ditentukan sperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Kategori Persentase Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa 

Nilai siswa Kategori 

         Sangat Baik 

        Baik  

        Cukup 

       Kurang 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah hasil tes, pada tabel 2.3 

(Langkah-langkah pembelajaran) pada tahap evaluasi untuk menyelesaikan 

masalah dengan cara yang sudah ditemukan sendiri. Jawaban dari siswa dapat 

mengukur pencapaian indikator pemahaman konsep dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

 


