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METODE  PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dan kegunakan tertentu dalam bidang pendidikan 

(Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman 

konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa. 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa 

berdasarkan hasil tes. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode yang menekankan pada aspek 

pemahaman yang mendalam dan lebih menekankan pada proses.  

Data yang diperoleh berdasarkan hasil tes dan wawancara dalam 

penelitian ini berupa angka dan kalimat yang nantinya akan dideskripsikan 

sehingga hasilnya berupa kata-kata. Oleh karena itu jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif sebab peneliti berusaha 

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 02 Batu beralamat di Jalan 

Bromo Nomor 34, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini diambil 6 siswa yang berkemampuan 

akademik tinggi, sedang dan rendah dari kelas VIII-B. Kemampuan tersebut 

dilihat berdasarkan hasil ulangan harian matematika, dimana siswa 

berkemampuan akademik tinggi ketika nilainya lebih dari 80, siswa 

berkemampuan akademik sedang ketika nilainya mulai dari 75 sampai 80 dan 

siswa berkemampuan akademik rendah ketika nilainya kurang dari 75. Keenam 
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siswa inilah yang nantinya akan melakukan tes dan wawancara untuk 

mengumpulkan data serta memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

D. Prosedur Penetitian 

Prosedur pada penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis. 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan penelutian, peneliti terlebih dahulu meminta 

izin dari pihak SMP Negeri 02 Batu untuk melakukan penelitian. Setelah 

mendapatkan izin, peneliti menyusun instrumen yang berupa lembar tes 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa 

dan Pedoman wawancara. Selanjutnya memvalidasi instrumen pada dosen 

pendidikan matematika UMM.   

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimana peneliti melaksanakan tes dan 

wawancara di SMPN 02 Batu. Pelaksanaan tes dilakukan setelah materi 

Teorema Pythagoras selesai. Sesuai dengan saran guru dan dosen 

pembimbing, peneliti mengambil subjek 6 siswa dari kelas VIII-B dengan 

kriteria masing-masing 2 siswa yang berkemampuan akademik tinggi, 

rendah dan sedang. Keenam siswa tersebut diberikan lembar soal tes 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa 

untuk dikerjakan. Sementara siswa mengerjakan, peneliti tetap berada di 

dalam ruangan memastikan agar siswa mengerjakan soal yang diberikan 

secara individu. Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes, kemudian 

hasilnya dikumpulkan kepada peneliti untuk dikoreksi jawabannya. 

Selanjutnya pelaksanaan wawancara dilakukan setelah pelaksanaan tes 

selesai oleh peneliti dan siswa secara bergantian, fungsinya untuk 

mendukung jawaban tes siswa supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

3. Tahap Analisis 

 Ketiga, tahap analisis yaitu pengolahan data yang telah diperoleh 

dari tahap pelaksanaan. Data yang diperoleh hasil dari tes yaitu nilai tes 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa 
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dan hasil wawancara dianalisis berdasarkan indikatornya. Selanjutnya 

penyajian data, data disajikan dalam bentuk persentase dan dijelaskan 

secara deskriptif kualitatif. Kemudian dari hasil analisis dapat diambil 

kesimpulan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara. 

Berikut penjelasan dari cara yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Tes 

 Teknik pengumpulan data dengan cara tes ini banyak digunakan 

untuk mengukur prestasi belajar peserta didik dalam bidang kognitif 

(Arifin, 2013). Pada penelitian ini tes digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk mengukur dan menentukan tingkat  pemahaman 

konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa pada materi 

Teorema Pythagoras. 

2. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2013). Jenis wawancara dalam 

penelitian ini bersifat bebas terstruktur. Wawancara ini dilakukan setelah 

selesai pelaksanaan tes, fungsinya untuk mendukung jawaban siswa dari 

hasil tes supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian (Sanjaya, 2009). Sebagai upaya untuk 

mendapatkan data dari informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin 

dikaji melalui penelitian, maka dibuatlah instrumen yang meliputi instrumen 

tes sebagai berikut: 
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1. Lembar Tes Pemahaman Konsep Matematis dalam Komunikasi Matematis 

Tertulis Siswa 

Bentuk instumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uraian. Alasan mengapa memakai bentuk intrumen tes uraian karena melalui 

ini siswa akan lebih kreatif dengan mengekspresikan gagasannya melalui 

bahasa tulisan. Instruman tes ini berisi empat soal tentang Teorema 

Pythagoras, dan hasil yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel 

persentase hasil tes pemahaman konsep matematis dalam komunikasi 

matematis tertulis siswa. Pengolahan data berdasarkan hasil data yang 

didapat dari siswa kemudian dievaluasi dengan kriteria penilaian 

berdasarkan indikator. Berikut indikator pemahaman konsep matematis 

dalam komunikasi matematis tertulis siswa diadaptasi dari Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 

2004 tentang rapor (Wardhani, 2008) dan aspek komunikasi matematis 

tertulis diadaptasi dari NCTM (2000): 

Tabel 1. Indikator Pemahaman Konsep Matematis dalam Komunikasi Matematis Tertulis 

Siswa 

No. Aspek Komunikasi Matematis Tertulis Indikator Pemahaman Konsep 

Matematis 

1. Mengatur dan meyatukan ide metematika 

melalui komunikasi 

a. Mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep.  

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 

c. Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep. 

2. Menyatakan ide-ide matematika secara rasional 

dan sistematis 

a. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis. 

b. Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu. 

c. Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini disesuaikan dengan indikator yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu: (a) siswa mampu menyebutkan informasi yang 

terdapat pada soal, (b) siswa mampu mengetahui cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, (c) siswa mampu menjelaskan apa yang diketahui 

dari teorema Pythagoras, (d) siswa mampu menggambarkan situasi masalah 
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dalam bentuk gambar, (e) siswa mampu menjelaskan hasil jawaban mereka, 

(f) siswa mampu menarik kesimpulan dari jawaban mereka. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan, memilah yang penting dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2013). Analisis pada penelitian ini 

dilakukan setelah data terkumpul dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang 

diperoleh berupa angka dan kalimat yang nantinya akan dideskripsikan 

sehingga hasilnya berupa kata-kata.  

1. Analisis Hasil Tes 

Data hasil tes tulis siswa akan dianalisis sesuai dengan indikator 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa. 

Masing-masing jawaban akan dianalis berdasarkan langkah-langkah 

pengerjaan pada soal. Bagaimana cara siswa untuk mencari solusi atau 

jawaban dari soal yang diberikan. Setelah itu menganalisis kemampuan 

siswa dalam memecahakan masalah untuk menemukan penyelesaian yang 

benar dan tepat. Berikut kriteria penilaian pemahaman konsep matematis 

dalam komunikasi matematis tertulis siswa yang sesuai dengan indikator: 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Pemahaman Konsep Matematis dalam Komunikasi 

Matematis Tertulis Siswa 

No. Indikator Penilaian Skor 

1. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep. 

a. Menyatakan ulang rumus Pythagoras secara benar dan tepat. 

b. Menyatakan ulang rumus Pythagoras secara kurang tepat. 

c. Menyatakan ulang rumus Pythagoras secara tidak tepat. 

d. Tidak menyatakan ulang rumus Pythagoras. 

 

4 

3 

2 

1 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

a. Dapat mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu kurang sesuai 

dengan konsepnya. 

c. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu tidak sesuai 

dengan konsepnya. 

d. Tidak Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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3. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

a. Dapat mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

b. Kurang dapat mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep. 

c. Tidak dapat mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep. 

d. Tidak menuliskan. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis. 

a. Dapat menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi 

masalah dalam bentuk gambar dengan baik dan benar. 

b. Kurang dapat menggambarkan situasi masalah dan menyatakan 

solusi masalah dalam bentuk gambar dengan baik dan benar. 

c. Tidak dapat menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi 

masalah dalam bentuk gambar dengan baik dan benar. 

d. Tidak menuliskan. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

a. Dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu secara tepat dan sesuai 

langkah-langkah yang benar. 

b. Menyelesaikan soal dengan menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu secara kurang tepat dan 

kurang sesuai langkah-langkah yang benar. 

c. Menyelesaikan soal dengan menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu secara tidak tepat dan tidak 

sesuai langkah-langkah yang benar. 

d. Tidak dapat menyelesaikan soal. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

6. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

a. Dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah. 

b. Kurang dapat Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah. 

c. Tidak dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah. 

d. Tidak menuliskan 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Data hasil tes yang telah dikoreksi oleh peneliti selanjutnya akan 

dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
  × 100% 

Ket:  

𝑃 = Persentase pemahaman konsep matematis dalam komunikasi 

matematis tertulis. 

 

Kemudian data dari hasil tes dapat diketahui bagaimana tingkat 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa 

pada materi Teorema Pythagoras kelas VIII berdasarkan kriteria 
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pemahaman konsep matematis dan komunikasi matematis tertulis menurut 

Istikomah & Jana (2018): 

Tabel 3. Kriteria Persentase Pemahaman Konsep Matematis dalam Komunikasi Matematis 

Tertulis Siswa 

No. Persentase (%) Kriteria 

1. 

2. 

3. 

70 ≤ 𝑥 ≤ 100 

45 ≤ 𝑥 < 70 

0 ≤ 𝑥 < 45 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Selanjutnya, untuk mengetahui keakuratan data digunakan wawancara. 

Kemudian dideskripsikan bagaimana pemahaman konsep matematis dalam 

komunikasi matematis tertulis siswa kelas VIII SMP Negeri 02 Batu 

berdasarkan hasil jawaban siswa.  

2. Analisis Hasil Wawancara  

Hasil wawancara bertujuan untuk mengukur keakuratan hasil tes. Hasil 

tes dinyatakan akurat apabila sudah sesuai dengan hasil wawancara dan hasil 

tes dinyatakan belum akurat apabila belum sesuai dengan hasil wawancara. 

Contoh hasil tes yang belum akurat yaitu apabila terdapat siswa yang belum 

bisa menjawab secara tepat pada lembar jawaban tes, akan tetapi ketika 

wawancara siswa tersebut bisa menjawab secara tepat. Jika hal tersebut terjadi, 

maka melalui hasil wawancara dapat diketahui faktor penyebab hasil tes belum 

akurat, yaitu apakah siswa lupa, sengaja tidak dituliskan atau siswa merasa 

waktu yang disediakan kurang dan lain-lain. 

 

 


