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C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kemampuan koneksi 

matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa menjelang ujian. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014), pendekatan kualitatif 

merupakan suatu pendekatan dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitihan, misalnya pendiskripsian perilaku dan tindakan berupa 

kata-kata. Tujuan peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif adalah untuk memaparkan perolehan data hasil penelitian berupa 

uraian kata-kata, gambar, dokumentasi lain mengenai kemampuan koneksi matematika 

siswa di sekolah apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa menjelang ujian. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto yang 

beralamatkan di Jl.Bancang Gang Kemuning No.16, Kecamatan Magersari, Kota 

Mojokerto. Proses pelaksanaan dan pengambilan data dalam penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 15 Maret 2019 untuk penyebaran instrument angket dan pada tanggal 30 

Maret 2019 untuk penyebaran soal tes serta wawancara. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitihan ini adalah enam siswa yang mewakili seluruh siswa 

kelas VIII-B SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto dengan materi bangun ruang sisi 

datar. Keenam siswa dipilih berdasarkan kriteria tingkatan kecemasan siswa menjelang 

ujian yakni, siswa yang memiliki kecemasan tinggi (dua orang), siswa yang memiliki 

kecemasan sedang (dua orang), dan siswa yang memiliki kecemasan rendah (dua 

orang). Pemilihan kelas tersebut berdasarkan rekomendasi dari guru mata pelajaran 

matematika di SMP Darul Qur’an. 
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4. Prosedur Penelitian 

Empat tahapan dalam melakukan penelitian berdasarkan prosedur sebagai berikut : 

1) Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum diadakan penelitian adalah 

menentukan tempat penelitian yaitu di SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto. Setelah 

itu membuat surat perizinan serta pengajuan surat penelitian kepada sekolah tersebut. 

2) Tahap Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji tingkat kecemasan 

siswa menjelang ujian yang selanjutnya penyusunan instrument berupa lembar 

angket, mengkaji kemampuan koneksi matematika, penyusunan instrumen 

kemampuan koneksi matematika berdasarkan indikator dan penyusunan lembar 

wawancara serta melakukan validasi angket kecemasan, tes kemampuan koneksi 

matematika dan lembar wawancara. 

3) Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan diawali dengan pemberian angket kecemasan siswa menjelang 

ujian pada seluruh siswa kelas VIII-B. Kemudian angket dianalisis terlebih dahulu 

dan dikelompokkan berdasarkan ketiga kriteria tingkat kecemasan siswa menjelang 

ujian yaitu, kecemasan ringam, kecemasan sedang, dan kecemasan berat. Setiap 

kriteria diambil dua orang untuk mendapatkan tes tertulis guna mengetahui 

kemampuan koneksi matematika siswa serta melakukan wawancara untuk menguji 

keabsahan data.  

4) Tahap Akhir 

Tahap akhir yaitu tahap analisis tes tertulis siswa dan wawancara berdasarkan 

indikator kemampuan koneksi matematika melalui menyelesaian soal yang diberikan. 

Tahap ini juga sebagai tahap yang memuat kesimpulan data hasil yang telah diperoleh 

dan akan disusun dalam bentuk laporan tertulis. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitihan ini menggunakan tes tulis dan 

angket. Rincian dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitihan ini 

antara lain: 

a. Tes 

Menurut Sudjana (2012), tes adalah suatu alat penilaian berupa pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematika siswa 

pada materi bangun ruang sisi datar pada kelas VIII-B di SMP Darul Qur’an Mojokerto. 

Langkah-langkah untuk mendapatkan data melalui tes adalah: 1) menyusun soal tes 

koneksi matematika antar konsep dengan materi bangun ruang sisi datar yang terdiri 

dari tiga soal yang, 2) validasi lembar tes, 3) soal tes diberikan kepada siswa dengan 

alokasi waktu 30 menit pada tanggal 30 Maret 2019 dan peneliti sebagai pengawas 

dalam pelaksanaan tes, 4) pengumpulan hasil tes untuk diperiksa dan dianalisis guna 

mengetahui kemampuan koneksi matematika berdasarkan tingkat kecemasan siswa 

(Tingkat kecemasan tinggi, tngkat kecemasan sedang, dan tingkat kecemasan rendah). 

b. Angket 

Menurut Husamah, dkk (2018), angket atau kuisioner adalah suatu alat yang 

digunakan untuk pengumpulan data untuk kepentingan penelitian dan berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang yang sedang diselidiki atau 

disebut responden secara tertulis. Angket dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengelompokkan data tingkat kecemasan siswa menjelang ujian yaitu 

kecemasan tinggi, kecemasan sedang, dan kecemasan rendah. Para siswa diberikan 

angket kecemasan menjelang ujian terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes tertulis 

pada tanggal 15 Maret 2019. Pengisian angket pada penelitian ini dilakukan oleh 

seluruh kelas VIII-B. Pada penelitian ini mengunakan jenis angket tertutup, yaitu jenis 

angket yang yang sudah disediakan jawaban, sehingga tugas responden hanya memilih 

jawaban sesuai pilihan yang disediakan. Langkah-langkah mendapatkan data melalui 

angket adalah: 1) penyusunan instrument angket berdasarkan indikator gejala fisiologis 
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dan psikologis, 2) validasi lembar angket, 3) soal angket yang berjumlah 10 butir 

diberikan kepada siswa selama 15 menit, 4) pengumpulan hasil angket untuk diperiksa 

dan dianalisis guna mengetahui tingkat kecemasan siswa. 

c. Wawancara 

Menurut Ghony dan Almanshur (2012), wawancara merupakan suatu teknik 

dalam pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai apa yang telah dialami dan diketahui oleh responden dalam masa lampau, 

masa kini, dan masa yang akan mendatang.  Tahapan wawancara dalam penelitian ini 

meliputi: 1) mencari subjek berdasarkan kemampuan koneksi matematika siswa, 

waktu, tempat penelitian, dan alat perekam suara yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendokumentasikan secara lisan, 2) membuat rancangan pertanyaan 

berdasarkan indikator penelitian, 3) melakukan wawancara pada tanggal 30 Maret 2019 

dan merekam jawaban keenam siswa yang menjadi subjek penelitian, 4) pemeriksaan 

lapang, guna mengetahui apakah data yang diperlukan dalam penelitian sudah 

terkumpul, dan 5)melengkapi proses wawancara mengenai kemampuan koneksi 

matematika. Tujuan dari adanya wawancara ini adalah untuk untuk memperkuat 

statement hasil dari penelitian mengenai kemampuan koneksi antar konsep matematika 

siswa di SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto 

6. Instrumen Penelitian  

Berdasarkan data yang diperlukan, maka isntrumen penelitian sebagai berikut: 

a. Lembar Tes 

Lembar Tes digunakan untuk memperoleh data berdasarkan materi yang 

diujikan, yaitu materi bangun ruang sisi datar untuk mengatahui kemampuan koneksi 

matematika siswa dalam memecahkan masalah. Penelitian ini menggunakan tes dalam 

bentuk uraian. Tujuan dari tes diberikan untuk siswa agar dapat mendeskripsikan 

kemampuan koneksi matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan menjelang 

ujian dengan materi yang diujikan yaitu bangun ruang sisi datar sesuai dengan indikator 

sebagai berikut: (1) Siswa dapat mengenal ide-ide matematis berdasarkan apa yang 
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diketahui dan ditanyakan dari soal, (2) Siswa dapat  menuliskan keterkaitan antar 

konsep matematika.  

b. Lembar Angket 

 Manfaat menggunakan angket dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh 

data tingkat kecemasan siswa mejelang ujian yang diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu kecemasan tinggi, kecemasan sedang, dan kecemasan rendah. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam membuat angket yaitu: 1) membuat rumusan tujuan angket 

sesuai dengan keinginan yang akan dicapai, 2) mengidentifikasikan indikator yang 

menjadi sasaran angket, 3) menjabarkan indikator menjadi subindikator sasaran angket 

agar menjadi spesifik dan tunggal, 4) menentukan jenis data dan teknik analisis 

datanya.  Angket berisi dua indikator gejala kecemasan, dan pada masing-masing 

indikator memuat lima subindikator, sehingga keseluruhan berjumlah sepuluh dengan 

masing-masing item memiliki rentang nilai 0-1 yang  

 mengindikasi adanya perasaan tingkat kecemasan menjelang ujian. Kisi-kisi 

angket kecemasan sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Angket 

 

 

No. Indikator Gejala Kecemasan 
Penomoran Subindikator Gejala Kecemasan pada 

angket 

1. Fisiologi 

1.Berkeringat dingin 

2. Sakit kepala 

3. Perasaan berdebar-debar 

4. Mual  

5. Sesak nafas 

2. Psikologis 

6. Tidak bisa berkonsentrasi 

7. Ragu 

8. Tidak percaya diri 

9. Takut 

10. Gugup 



 

19 

 

c. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kemampuan koneksi matematika dalam menyelesaikan soal tentang bangun ruang sisi 

datar. Wawancara dilaksanakan berdasarkan hasil tes yang telah didapatkan siswa. 

d. Lembar Validasi Angket, Tes, dan Wawancara 

Lembar Validasi bertujuan agar dapat mengetahui pendapat validator mengenai 

kevalidan materi. Lembar validasi berisi pernyataan-pernyataan yang meliputi dua 

aspek sekaligus. Pertama adalah aspek isi yang terdiri dari dua pernyataan. Kedua 

adalah aspek bahasa soal yang terdiri dari tiga pernyataan.  

7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik analisis data berupa analisis 

deskriptif, yaitu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang berupa angket, tes tertulis, dan wawancara. Menurut Wijaya 

(2018) terdapat tiga komponen dalam analisis data kualitatif yang meliputi : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data berarti proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-

hal yang dianggap penting, serta membuang hal yang dianggap tidak perlu. Setelah 

data angket diterima kembali, maka hal yang harus dilakukan adalah menganalisis data 

angket tersebut. Penilaian angket menggunakan rentangan skor nol dan satu. Angka 

nol dalam penilaian angket menunjukkan ketidak sesuaian siswa yang menjadi subjek 

penelitian terhadap pernyataan pada angket, dan sebaliknya angka satu menunjukkan 

kesesuaian siswa terhadap pernyataan dalam angket. Data yang terkumpul dari hasil 

pengerjaan angket akan dipilah berdasarkan kriteria tingkat kecemasan siswa menelang 

ujian yaitu siswa yang memiliki tingkat kecemasan tinggi (dua siswa), siswa yang 

memiliki kecemasan sedang (dua siswa), dan siswa yang memiliki kecemasan rendah 

(dua siswa), dan data yang tidak dirasa penting akan dieliminasi. Pemilahan kriteria 

kecemasan dari hasil pengerjaan angket diperoleh sebagai berikut : 
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𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 (%) =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡
 . 100%  

Tabel 3. 2. Kriteria Hasil Skor Angket 

Penilaian (%) Kategori Tingkat Kecemasan 

70 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 Tinggi 

30 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 70 Sedang 

0 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 30 Rendah 

(Sumber : Adaptasi dari Astuti dan Resminingsih, 2010 ) 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyusunan informasi-informasi yang didapat 

melalui hasil pengerjaan siswa berupa lembar tes dan hasil wawancara dalam bentuk 

tulisan. Siswa dipilih berdasarkan kriteria hasil skor angket yang diambil dua orang 

dalam setiap kriteria kecemasan (tinggi, sedang, dan rendah). Lembar tes dan 

wawancara yang telah diujikan berdasarkan indikator-indikator kemampuan koneksi 

matematika. Adapun kriteria penilaian atau pemberian skor kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis dan wawancara sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Kemampuan Koneksi Matematika 

No. Indikator Penilaian Skor  

1 Siswa dapat mengenal ide-ide matematis berdasarkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal 

a. Dapat mengenal ide-ide matematis berdasarkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal dengan baik dan benar 

b. Kurang tepat dalam mengenali ide-ide matematis berdasarkan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal  

c. Tidak dapat mengenali ide-ide matematis berdasarkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal 
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2 

 

1 

2 Siswa dapat  menuliskan keterkaitan antar konsep matematika 

a. Dapat dapat  menuliskan keterkaitan antar konsep matematika 

dengan baik dan benar. 

b. Kurang tepat dalam menghubungkan diantara konsep dengan 

baik dan benar. 

c. Tidak dapat dapat menghubungkan diantara konsep dengan baik 

dan benar. 

 

 

       3 

 

       2 

 

       1 

 

 

 

Data yang disajikan hanya hal-hal yang dianggap penting berupa kata-kata. 

Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam penarikan kesimpulan. 
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3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses paling akhir dalam analisis data. 

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian, kesimpulan berupa mendiskripsikan 

kemampuan koneksi matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa 

menjelang ujian. 

 


