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III. METODE PENELITIAN 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi yang hasilnya 

dapat dilihat dalam bentuk laporan (Arikunto,2010). Penelitian deskriptif 

pada penelitian ini yaitu mendiskripsikan analisis kemampuan interpretasi 

siswa terhadap literasi simbol matematika pada pembelajaran himpunan. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kulitatif. Menurut (Moleong, 2005) penelitian kulaitatif ini adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya, perilaku persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 

b. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian tentang analisis kemampuan interpretasi siswa terhadap 

literasi simbol matematika pada materi himpunan ini, dilaksanakan di MTS 

Muhammadiyah 2 Batu.   

c. Subjek Dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 11 siswa kelas VII A. Peserta didik akan 

dikategorikan sesuai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Setelah 

penilaian tes yang dilakukan. Siswa akan diwawancarai tentang kemampuan 

interpretasinya terhadap literasi simbol pada materi himpunan. 

d. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian analisis kemampuan 

interpretasi siswa terhadap literasi simbol matematika ada 4 tahap yaitu 

tahap observasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan ta hap akhir 

sebagai berikut 

Tahap pertama yaitu tahap observasi, di tahap observasi peneliti sudah 

melaksanakan magang selama satu bulan di sekolah MTS Muhammadiyah 

2 Batu. Magang yang dilaksanakan membuat peneliti tertarik dengan 

masalah yang ada di sekolah, khususnya di kelas VII yang sebagian 

siswanya belum mengerti simbol matematika.  
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Tahap kedua yaitu tahap persiapan hal yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu studi literatur untuk mencari referensi teori yang relefan dengan 

permasalahan. Referensi tersebut berisikan tentang kemampuan interpretasi, 

bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan 

irrasional itu sendiri.literasi simbol matematika, dan pembelajaran tentang 

himpunan. Referensi ini guna untuk membuat instrumen yang akan dibuat 

untuk uji coba yang akan dilaksanakan. Instrumen yang sudah dibuat akan 

divalidasi oleh para ahli atau dosen. 

Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui 

tentang kemampuan interpretasi siswa terhadap literasi simbol matematika 

pada materi himpunan. Tahap ini dilakukan uji coba pada 11 siswa MTS 

Muhammadiyah 2 Batu kelas VII A setelah pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru matematika selesei. Uji coba berupa pemberian tes dan 

wawancara. Setiap siswa akan diberikan satu lembar tes tertulis yang 

berisikan tiga soal untuk mengetahui kemampuan interpretasi siswa pada 

literasi simbol himpunan. Setelah peneliti lakukan tes tulis, selanjutnya tiga 

siswa diwawancarai dengan pertanyaan secara tidak terstruktur bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan interpretasi siswa tentang literasi simbol 

matematika khususnya cara siswa membaca dan mengkomunikasikan 

simbol pada materi himpunan.  

Tahap keempat yaitu analisa untuk menarik kesimpulan. Hasil tes yang 

sudah sudah dilakukan akan dianalisa berdasarkan aspek dari indikator yang 

telah dibuat. Analisa ini siswa akan dikelompokan menjadi tiga kategori 

yaitu tinggi, sedang, rendah. Pada tahap ini memaparkan hasil penelitian dan 

menyimpulkan data hasil yang telah diperoleh kemudian disusun dalam 

bentuk rekapitulasi nilai untuk melihat rata-rata siswa. Setelah mendapatkan 

hasil serta dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing guna 

memperoleh perbaikan serta persetujuan. 

e. Instrumen penelitian 

Seorang peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya telah disiapkan 

(Sugiyono, 2014). Instrumen merupakan alat untuk memperoleh data 
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penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah dan penjelasan pada teknik 

memperoleh data instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Tes tertulis 

  Lembar tes kemampuan pemahaman literasi simbol 

matematika berisikan empat soal yang merujuk dari indikator 

kemampuan interpretasi terhadap literasi simbol matematika untuk 

memecahkan masalah pada soal himpunan sebagai berikut:  
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Tabel 1 Instrumen pembuatan soal dan penilaian kemampuan interpetasi tertulis 

Unsur Literasi 

matematis 
Unsur Interpretasi Indikator Interpretasi 

Terhadap Literasi Simbol 

 

SOAL 

Tingkat 

Kesukaran 

1. Menganalisis 

perbedaan antara 

himpunan dan yang 

bukan himpunan 

pada materi 

himpunan 

2. Menyimpulkan arti 

simbol pada materi 

himpunan 

3. Melakukan 

pengelompokan 

anggota simbol 

himpunan bilangan 

4. Memberi simbol 

himpunan dan notasi 

agar menjadi 

himpunan 

5. Menggunakan 

simbol dan notasi 

agar menjadi suatu 

himpunan  

6. Menuliskan simbol 

himpunan bilangan, 

anggota bilangan, 

operasi, dan  notasi 

agar menjadi suatu 

himpunan 

1. menafsirkan hasil dari 

gabungan dan irisan 

sebuah himpunan 

2. menafsirkan jawaban dari 

masalah yang telah 

memuat simbol himpunan 

bilangan dan notasi 

himpunan dengan 

bahasanya sendiri 

3. mengerti arti simbol 

himpunan bilangan 

4. menuliskan simbol 

himpunan bilangan 

dengan benar 

5. menuliskan kesimpulan 

dengan tepat 

6. menjelaskan hasilnya 

dengan efisien 

7. menjelaskan simbol 

himpunan bilangan 

dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Membedakan himpunan 

dan bukan himpunan 

2. Menjelaskan dengan 

bahasanya sendiri 

3. Menuliskan kesimpulan 

dengan tepat dan benar 

serta efisien 

4. menuliskan bentuk 

simbol himpunan 

bilangan 

5. menuliskan anggota 

simbol himpunan 

bilangan 

6. menuliskan arti simbol 

himpunan bilangan 

dengan bahasanya 

7. menuliskan himpunan 

menggunakan simbol 

operasi himpunan 

dengan tepat 

8. menuliskan sifat 

keanggotaan dari sebuah 

himpunan 

9. menuliskan irisan 

anggota dari sebuah 

himpunan 

 

 

1. Perhatikan dua kalimat berikut ini! 

a.Kumpulan binatang yang berkaki 2 

b.Kumpulan siswa yang cerdas 

c. Tuliskan kesimpulannya 

manakah yang termasuk himpunan dan yang 

bukan himpunan berikan alasannya! 

 

 

Mudah 

2.               Suatu himpunan bilangan bulat yang 

disimbolkan dengan  … . Himpunan bilangan 

bulat tersebut mempunyai 7 anggota yang lebih 

dari −2 dan kurang dari 5  yaitu …, jika ditulis 

dengan notasi pembentuk himpunan  adalah 

… .Himpunan bilangan ini mempunyai sifat 

keanggotaan yang lebih dari −2 dan lebih dari 5. 

               Setelah itu, ada himpunan bilangan ℕ 

yang artinya adalah... .Himpunan bilangan ℕ 

juga memiliki 7 anggota yang jika ditulis dengan 

notasi himpunan yaitu ℕ = {𝑥|𝑥 < 8, 𝑥 ∈
 bilangan asli}, anggotanya yaitu ℕ =
{1,2,3,4,5,6,7} dengan sifat keanggotaannya 

adalah ... .Dari anggota dua himpunan bilangan 

tersebut maka ℤ ∩ ℕ adalah.... 

Sukar  
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2 Pedoman Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

wawancara tak terstruktur karena pedoman pertanyaan hanya 

bersifat garis besarnya saja dan pertanyaan dapat berubah atau 

berkembang menyesuaikan dengan keadaan dan kenyataan dari 

subjek penelitian. Adapun wawancara ini bersifat flexibel bertujuan 

untuk memberikan kejelasan atas jawaban dari subjek penelitian, 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 5: Instrumen Soal wawancara 

Unsur Interpretasi 

Terhadap Literasi 

Simbol 

Indikator Soal 

Berfikir dan 

penalaran 

matematik 

Membaca notasi himpunan dengan benar dan jelas 

Komunikasi 

matematika 

Mengkomunikasikan arti himpunan dan bukan 

himpunan, simbol himpunan bilangan, dan simbol yang 

ada pada materi himpunan dengan benar dan jelas 

Memecahkan 

masalah 

Membaca simbol pada himpunan dengan benar 

Menggunakan 

symbol 

Mengartikan simbol himpunan bilangan dengan benar 

 

f. Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini teknik yang digunakan meliputi tes, dan teknik 

wawancara. Tes tertulis akan dilakukan di MTS Muhammadiyah 1 Malang 

ruang kelas VII C. Pengumpulan data ini akan diberikan pada 10 siswa pada 

kelas VII setelah proses pembelajaran selesai. Setiap siswa akan diberikan 

lembar soal yang berisi 2 butir soal dengan materi himpunan yang sudah  

diajarkan. Siswa akan diberi waktu selama 50 menit untuk mengerjakan soal. 

Lembar soal yang sudah dikerjakan akan dikumpulkan untuk dianalisis 

peneliti nilainya. 

 Tes wawancara dilakukan dengan mewawancarai tiga siswa untuk 

menganalisis kemampuan membaca simbol pada materi himpunan. 

Wawancara dilakukan di dalam kelas dengan rentang waktu secara fleksibel. 

Wawancara akan dilakukan dengan merekam jawaban siswa untuk diubah 
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menjadi script. Siswa akan diberikan 4 pertanyaan oleh penguji tentang 

simbol, notasi, dan himpunan. Pertanyaan yang diberikan secara bebas 

terstruktur, tetapi tetap mengacu pada aspek yang telah ditentukan. 

Pengumpulan data diperoleh dari instrumen hasil penilaian perangkat 

pembelajaran berupa lembar validasi, tes hasil belajar dan angket respon 

wawancara siswa. Teknik pengumpulan data, data dan subyek data 

dipaparkan dalam Tabel 6 berikut. 

Tabel 2 Teknik, Data, dan Subyek Data 

Teknik Data Subyek Data 

Lembar 

Wawancara 

1. Kemampuan interpretasi terhadap literasi 

simbol himpunan 

2. Mampu membaca  simbol himpunan 

Siswa 

Lembar Validasi 1. Skor hasil validasi soal 

2. Skor hasil validasi instrumen penilaian  

1. Ahli Materi 

2. Ahli materi 

Tes hasil belajar 1. Skor penilaian belajar siswa Subyek Penilaian 

 

g. Teknik Analisis data 

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, data yang telah 

diperoleh adalah data tes dan data wawancara sebagai berikut: 

1. Hasil tes tertulis 

Tes tertulis yang sudah dilakukan pada sepuluh siswa akan dinilai 

oleh peneliti. Nilai yang akan diberikan sesuai dengan aspek-aspek 

yang sudah ditentukan pada kartu soal.  Hasil tes tertulis yang sudah 

diperoleh akan dihitung rata-rata skor (𝒙 ̅) setiap aspek yang mengacu 

pada instrumen untuk mengetahui kemampuan interpretasi siswa dan 

mengkategorikan pada kategori tinggi, sedang, dan rendah sesuai 

dengan Tabel 7 berikut: 

Tabel 3 Interval rata-rata skor dan Kategori 

Interval Rata-Rata Skor Kategori  

70< 𝒙 ̅≤100 Tinggi 

40 < 𝒙 ≤ 70 Sedang  

0< 𝒙 ≤ 40 Rendah 
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2. Hasil Wawancara 

Tes wawancara pada siswa di tunjukan untuk mengetahui 

keabsahan dari hasil tes tulis kemampuan interpretasi terhadap literasi 

simbol matematika pada materi himpunan.Wawancara yang dilakukan 

bersifat bebas terstruktur pertanyaan dapat berubah sewaktu-waktu 

sesuai dengan jawaban siswa. Hasil wawancara akan dijadikan script , 

dan menggaris bawahi kalimat yang menyatakan siswa memenuhi 

aspek yang telah ditentukan. Hasil penilaian melalui script akan di 

hitung rata-rata skor pada setiap aspek yang ditentukan pada Tabel 

Analisis pedoman wawancara. 

 


