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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian dilihat dari pendekatan memiliki dua jenis yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian yang telah dilakukan, yang 

digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi secara 

menyeluruh melalui pengumpulan data yang diperoleh (Lutfianannisak & Sholihah, 

2018). Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil analisis 

kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3 

Malang dalam menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur Polya pada materi 

teorema Pythagoras..  

 Penelitian ini tentang analisis komunikasi matematis tulis maupun lisan 

dalam pemecahan masalah berdasarkan prosedur Polya pada materi teorema 

Pythagoras yang dilaksanakan di SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3 Malang. 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 sesuai dengan materi 

teorema Pythagoras disampaikan. Materi teorema Pythagoras masuk pada semester 

genap kelas VIII dengan menggunakan kurikulum 2013. 

 Pada kurikulum 2013 mata pelajaran matematika dirancang untuk kelas VIII 

dengan adanya materi teorema Pythagoras pada semester genap. Sehingga subjek 

pada penelitian ini siswa kelas VIII di SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3 Malang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes dan wawancara. 

Tes digunakan untuk memperoleh data primer dengan kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP kelas VIII. Intrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah lembar tes kemampuan komunikasi matematis berbentuk uraian (essay) 

yang berjumlah 3 soal, dan lembar pedoman wawancara. Sebelum digunakan untuk 

penelitian, soal dan lembar pedoman wawancara telah diuji validitas oleh satu 

dosen dan satu guru mata pelajaran matematika. Berdasarkan penilaian dari 

validator tersebut, diperoleh bahwa instrumen penelitian sudah valid dengan rata-

rata total untuk instrumen tes yaitu sebesar 3,21. Sedangkan untuk instrumen 

wawancara yaitu sebesar 3,23. Sehingga instrumen penelitian sudah valid dan layak 

untuk digunakan. Wawancara digunakan untuk mengamati dan mengetahui 
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kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dengan menjelaskan soal 

yang telah diselesaikan dan mencari informasi lebih lengkap. Wawancara dilakukan 

setelah tes tulis dengan menggunakan subjek 6 orang siswa dari kriteria tingkat 

kemampuan yang meliputi 2 siswa dari kriteria baik, 2 siswa dari kriteria cukup, 

dan 2 siswa kriteria kurang. Hasil tes tulis dianalisis kemampuan komunikasi 

matematis tulis dengan melihat dari indikator pada bagian kajian pustaka. 

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan  rubrik penilaian 

kemampuan komunikasi matematis tertulis. 

No. Indikator Kriteria Skor 

1. Menyatakan situasi 

atau informasi 

matematis dalam 

bentuk simbol atau 

bahasa 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal dengan tepat  

4 

Hanya menuliskan yang diketahui atau ditanyakan 

dari soal dengan tepat 

3 

Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal dengan tidak tepat  

2 

Hanya menuliskan yang diketahui atau ditanyakan 

dari soal dengan tidak tepat  

1 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

dari soal  

0 

2. Mengubah suatu 

informasi matematis 

dalam bentuk gambar 

Mengubah informasi matematis dalam bentuk 

gambar atau simbol matematika dengan tepat  

4 

Mengubah informasi matematis dalam bentuk 

gambar atau simbol matematika dengan kurang tepat  

3 

Mengubah informasi matematis dalam bentuk 

gambar atau simbol matematika dengan tidak tepat  

1 

Tidak mengubah informasi matematis kedalam 

bentuk gambar atau simbol matematika 

0 

3. Menggunakan dan 

memilih informasi 

matematis atau 

gambar untuk 

menyelesaikan 

masalah 

Menggunakan strategi dengan tepat, dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian dengan lengkap 

sehingga mendapatkan hasil akhir yang benar  

4 

Menggunakan strategi dengan tepat, dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian kurang lengkap, dan  

mendapatkan hasil akhir yang benar 

3 

Tabel 1: Skor Penilaian Komunikasi Matematis Tertulis 
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Menggunakan strategi dengan tepat, dan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian kurang lengkap 

sehingga terjadi kesalahan perhitungan, dan 

mendapatkan hasil akhir salah  

2 

Menggunakan strategi dengan tidak tepat, dan 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan 

lengkap kurang lengkap, sehingga mendapatkan hasil 

akhir salah  

1 

Tidak menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

dari awal  

0 

4. Membuat 

kesimpulan, dengan 

bahasa sendiri yang  

sesuai dengan hasil 

penyelesaian 

Menuliskan kesimpulan secara tepat  4 

Menulisakn kesimpulan secara kurang tepat 3 

Menuliskan kesimpulan secara tidak tepat  1 

Tidak menuliskan kesimpulan  0 

 

Jadi total skor keseluruhan dalam satu soal adalah 16 dan pada tes tulis terdapat 3 

soal yang berarti jumlah skor maksimum dari soal penilaian komunikasi matematis 

secara tulis sebesar 48. Setelah tiap soal tes dinilai sesuai dengan rubrik maka 

dilakukan penilaian tiap siswa dengan cara berikut 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 
 𝑥 100 

Dengan perhitungan diatas diperoleh nilai tes kemampuan komunikasi matematis 

tertulis siswa. Kemudian ditentukan kategori tingkat kemampuan siswa untuk  

selanjutnya dilakukan wawancara. Untuk mengkriteriakan kemampuan komunikasi 

matematis tertulis siswa dengan interval nilai dari 0 sampai 100 dengan acuan 

Laksananti, Putri, Setiawan, Toto, & Setiawani (2017), sehingga seperti tabel 

berikut. 

 

   

   

    

No. Nilai Kriteria Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa 

1 75 < Nilai ≤ 100 Baik 

2 50 < Nilai ≤ 75 Cukup 

3 Nilai ≤ 50 Kurang 

Tabel 2: Kriteria Tingkat Kemampuan Komunikasi 
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Setelah dicocokkan dengan tingkat kategori yang telah disediakan maka 

selanjutnya melakukan wawancara dengan mengambil 6 siswa dari kelas VIII 

menggunakan pedoman pertanyaan wawancara sebagai berikut : 

1. Menyatakan situasi atau informasi matematis  

Coba dari salah satu soal dari ketiga soal dibaca lagi, setelah itu 

ungkapkan apa yang disampaikan dari soal tersebut yaitu apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan  

2. Mengubah suatu informasi matematis dalam bentuk gambar  

a. Menurut kalian perlukah referensi berupa gambar untuk penyelesaian 

masalah tersebut? 

b. Coba jelaskan bagaimaana cara merubah informasi tersebut dalam 

bentuk gambar? 

3. Menggunakan dan memilih informasi matematis atau gambar untuk 

menyelesaikan masalah  

Coba jelaskan, tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan permaslahan dari yang ditanyakan oleh soal. 

4. Membuat kesimpulan, dengan bahasa sendiri yang berupa tulisan sesuai 

dengan hasil penyelesaian  

Bagaimana kamu menyimpulkan dari jawabanmu? 

Setelah dilakukan wawancara maka selanjutnya yaitu memberikan skor sesuai 

dengan nilai yang telah ditentukan pada tabel skor tes wawancara berikut 

No. Indikator Kriteria Skor 

1. Menyatakan situasi 

atau informasi 

matematis 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap, benar dan lancar  

4 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan tidak lengkap tetapi benar dan lancar  

3 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap, benar, tetapi tidak lancar  

3 

Tabel 3: Skor Penilaian Komunikasi Matematis Secara Lisan 
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Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

tidak lengkap dan tidak lancar tetapi benar  

2 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap dan lancar tetapi tidak benar 

1 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap, meskipun tidak benar dan tidak 

lancar  
 

1 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan tidak lengkap dan tidak benar tetapi lancar  

1 

Siswa menyatakan informasi yang terdapat dalam 

permasalahan berupa yang diketahui dan ditanyakan 

dengan tidak lengkap, tidak benar, dan tidak lancar  

1 

Siswa tidak dapat menyatakan informasi yang terdapat 

dalam permasalahan berupa yang diketahui dan 

ditanyakan  

0 

2. Mengubah suatu 

informasi matematis 

dalam bentuk gambar 

Siswa menjelaskan bagaimana dapat mengubah 

informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

mengilustrasikan dalam bentuk gambar dengan benar 

dan lancar  

4 

Siswa menjelaskan bagaimana dapat mengubah 

informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

mengilustrasikan dalam bentuk gambar dengan benar 

dan tidak lancar  

3 

Siswa menjelaskan bagaimanan dapat mengubah 

informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

mengilustrasikan dalam bentuk gambar dengan tidak 

benar tetapi lancar  

2 

Siswa menjelaskan bagaimana dapat mengubah 

informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

mengilustrasikan dalam bentuk gambar dengan tidak 

benar dan tidak lancar  

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan bagaimana dapat 

mengubah informasi yang diketahui dengan 

mengilustrasikan dalam bentuk gambar  

0 
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3. Menggunakan dan 

memilih informasi 

matematis atau 

gambar untuk 

menyelesaikan 

masalah  

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan  

benar, lancar, dan urut  

4 

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan 

benar, lancar tetapi tidak runtut  

3 

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan benar 

, runtut tetapi tidak lancar  

3 

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan 

runtut, lancar tetapi tidak benar  

2 

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak 

benar, tidak runtut tetapi lancar  

2 

Siswa menjelaskan strategi apa saja yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan tidak 

benar, tidak runtut dan tidak lancar  

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan strategi apa yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah  

0 

4. Melihat kembali hasil 

penyelesaian yang 

telah dibuat  

Siswa mengecek kembali penyelesaian dari semua 

tahapan dan perhitungannya 

4 

Siswa mengecek kembali semua tahapan dari 

penyelesaian 

3 

Siswa mengecek kembali semua perhitungan dari 

penyelesaian 

3 

Siswa hanya mengecek kembali perhitungan hasil 

akhir dari penyelesaian 

2 

Siswa tidak mengecek kembali hasil penyelesaian 0 

 

Wawancara digunakan untuk memperjelas informasi tentang kemampuan 

komuniksai matematis siswa pada pemecahan masalah berdasarkan prosedur 

Polya yang diperoleh dari hasil tes. 


