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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Menurut (Sugiono, 2011) penelitian kualitatif sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan mendapatkan kesimpulan atas temuannya. Deskriptif 

Kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor 

yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data (Prabowo & 

Heriyanto, 2013). Menurut (Sugiono, 2011) Penelitian kualitatif teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti yakni SMPN Satu Atap Merjosari Malang kelas VIII 

A dengan jumlah 33 siswa. Terdiri dari 18 siswa perempuan dan 15 siswa 

laki-laki. Peneliti memilih enam siswa dari 33 siswa yang berada di SMPN 

Satu Atap Merjosari Malang di kelas VIII A. Diantaranya yakni dua siswa 

yang memahami konsep dasar matematika, dua siswa yang kurang 

memahami konsep dasar matematika, dan dua siswa yang tidak memahami 

konsep dasar matematika. Berdasarkan tingkat pemahaman konsep yang 

mereka miliki sesuai dengan rekomendasi dari guru matematika dan siswa.  

3.3 Instrumen 

Penelitian yang dilakukan di SMPN 25 Malang sebanyak tiga kali dalam 

pengambilan data. Instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni 

observasi, lembar tes dan wawancara. Observasi yang dilakukan yakni saat 

guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, sumber buku yang 

digunakan guru pada saat pembelajaran yakni buku paket dan Lembar Kerja 

Siswa. Lembar tes untuk mengetahui kesulitan pemahaman konsep siswa 

terhadap materi relasi dan fungsi. Selain itu wawancara yang dilakukan yakni 

kepada enam siswa yang dipilih. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Proses pengambilan data yang dilakukan peneliti yaitu: 

a. Persiapan 
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Penelitian yang dilakukan di SMPN Satu Atap Merjosari Malang 

dengan materi relasi dan fungsi. Peneliti memilih kelas yang akan 

dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini yakni kelas VIII A sesuai 

dengan rekomendasi dari guru matematika. 

b. Pelaksanaan  

Pengambilan data yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

problematika pemahaman konsep siswa, peneliti sebagai asisten guru 

matematika di SMPN Satu Atap Merjosari Malang. Proses penelitian 

yang pertama yakni peneliti melakukan observasi di dalam kelas, 

peneliti mengamati guru yang sedang melakukan pembelajaran di 

kelas dan peneliti mengamati pemahaman konsep yang siswa dapatkan 

pada pembelajaran berlangsung. Setelah observasi pembelajaran yang 

dilakukan peneliti memberikan lembar tes untuk mengukur 

problematika pemahaman konsep yang telah di pelajari oleh siswa 

berdasarakan rekomendasi dari guru matematika dengan materi relasi 

dan fungsi. Selain pemberian lembar tes peneliti juga melakukan 

wawancara yakni wawancara secara terbuka kepada siswa tanpa 

adanya pemaksaan untuk mengetahui problematika pemahaman 

konsep yang siswa miliki. 

c. Mengelolah dan Menganalisis Data 

Setelah data terkumpul, pengolahan data yang dilakukan yakni 

mendeskripsikan kesulitan pemahaman konsep yang dilakukan siswa 

pada saat memberikan jawaban terhadap lembar tes secara tertulis dan 

hasil wawancara  

3.5 Analisis Data 

Menganalisis data suatu kegiatan penelitian yang berfungsi untuk 

membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahap Penelitian 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan: 

a. Observasi didalam kelas ketika guru mengajar, peneliti mengamati 

guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah dan 

pemahaman siswa terhadap materi relasi dan fungsi. Media 
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pembelajaran yang guru gunakan hanya papan tulis dan spidol. 

Sumber belajar yang digunakan saat pembelajaran terdapat dua buku  

yakni buku paket dan lembar kerja siswa. 

b. Pemberian lembar tes materi relasi dan fungsi (terlampir). 

Pembuatan lembar tes peneliti mengkonsultasikan terlebih dahulu 

dengan guru matematika. Setelah itu mengujikan kepada enam siswa 

yang telah peneliti pilih yang memahami konsep, kurang memahami 

konsep dan tidak memahami konsep.  

c. Lembar jawaban pada lembar tes (terlampir).  

Lembar jawaban pada lembar tes peneliti mengkonsultasikan 

dengan guru matematika. Sehingga mengetahui kesulitan yang 

dikerjakan oleh enam siswa tersebut. 

d. Wawancara secara terbuka kepada siswa tanpa adanya paksaan. 

Wawacara dilakukan setelah observasi dan pemberian lembar tes 

materi relasi dan fungsi untuk mengetahui kesulitan konsep siswa. 

Peneliti menganalisa data yang diperoleh menggunakan kata-kata atau 

kalimat, karena jenis dan pendekatan yang digunakan yakni deskriptif 

kualitatif. 

2. Indikator Problematika Pemahaman Konsep Siswa 

 

No. 

Indikator 

Problematika 

Pemhaman Konsep 

Memahami 

Konsep 

Kurang Memahami 

Konsep 

Tidak Memahami 

Konsep 

1. 
Menyatakan definisi 

relasi 

Dapat 

menyampaikan 

definisi relasi 

Kurang tepat 

menyampaikan 

definisi relasi 

Kesulitan untuk 

mendefinisikan relasi 

2. Menyajikan relasi 
Dapat menyajikan 

relasi  

Kurang tepat dalam 

menyajikan relasi  

Tidak dpat menyajikan 

relasi yang telah 

dipelajari 

3. 
Menyatakan definisi 

fungsi 

Dapat 

menyampaikan 

definisi fungsi 

Kurang tepat 

menyampaikan 

definisi fungsi 

Tidak dapat 

menyampaikan definisi 

fungsi  

4. Menyajikan fungsi 

Dapat menyajikan 

fungsi dengan 

tepat 

Kurang tepatnya 

dalam menyajikan 

fungsi 

Tidak dapat menyajikan 

fungsi 

5. 

Menggunakan 

operasi hitung dan 

operasi bilangan 

Dapat 

menyelesaikan 

operasi  

Kurang tepat dalam 

menyelesaikan 

operasi 

Kesulitan dalam 

menyelesaikan operasi 

Tabel 3.1 Indikator Problematika Pemahaman Konsep 

Siswa 
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Indikator pada tabel diatas adaptasi dari (Sari, 2017) 

No. 

Indikator 

Problematika 

Pemhaman Konsep 

Memahami 

Konsep 

Kurang Memahami 

Konsep 

Tidak Memahami 

Konsep 

6. 

Mengaplikasikan 

konsep relasi dan 

fungsi serta 

pemecahan masalah 

Dapat 

mengaplikasikan 

konsep relasi dan 

fungsi serta 

menemukan solusi 

dalam pemecahan 

masalah 

Kurang tepat 

mengaplikasikan 

relasi dan fungsi 

serta pemecahan 

masalah 

Tidak dapat 

mengaplikasikan konsep 

relasi dan fungsi serta 

kesulitan untuk 

memecahkan masalah 


