
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

sekarang. Penelitian deskriptif  memusatkan  perhatian kepada masalah-masalah  

actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa 

tersebut.1 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya hasil eksplorasi atas subjek 

penelitian atau para partisipan melalui pengamatan dengan semua variannya, dan 

wawancara mendalam serta FGD (Focus Group Discussion) harus dideskripsikan 

dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan, catatan wawancara, 

catatann pribadi, catatan metodologis, dan catatan teoritis.
2
 Oleh karena itu, 

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 

mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif 

adalah peneliti akan meneliti obyek alamiah atau fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan, sehingga peneliti bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan, 

                                                           
1
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, 

hal. 131. 
2
 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012, hal.71 



selain itu peneliti ingin memperoleh data secara mendalam mengenai kemampuan 

koneksi matematis siswa yang tinggi,sedang, dan rendah dalam memecahkan 

masalah matematika di MTs Al-Ma’arif Tulungagung. 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-A MTs Al-Ma’arif Tulungagung yang 

berada pada lingkup pondok pesantren Panggung dijalan Pangeran Diponegoro 

No. 28 Tulungagung Madrasah ini memiliki letak yang strategis karena berada 

dipusat kota Tulungagung dan merupakan salah satu madrasah tsanawiyah swasta 

dengan jumlah siswa terbesar di kota Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

Lokasi ini menjadi tempat dilaksanakannya penelitian dengan pertimbangan: 

1. MTs Al-Ma’arif Tulungagung sebagai salah satu mandrasah Tsanawiyah 

swasta di Tulungagung yang sudah menggunakan kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajarannya 

2. Menurut guru Matematika di kelas VIII-A, peneliti memperoleh informaasi 

bahwa karakter dan kemampuan peserta didik di kelas VIII-A sangat 

beragam. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peserta didik yang aktif dalam 

mengikuti setiap proses pembelajaran, mengumpulan setiap tugas yang 

diberikan, aktif dalam kegiatan diskusi dan sebagainya. Sementara, juga 

terdapat beberapa peserta didik yang jarang mengerjakan tugas atau baru 

mengerjakan ketika sudah di kelas, itu pun dengan mencontek. Hal tersebut 

wajar, karena rata-rata peserta didik di VIII-A aktif dalam kegiatan 



ekstrakurikuler, peserta didik juga sering menyampaikan bahwa masih 

banyaknya tugas dari guru mata pelajaran lain. 

3. Kepala sekolah dan guru cukup terbuka untuk menerima pembaharuan dalam 

pendidikan, terutama hal-hal yang mendukung dalam proses belajar 

mengajar. 

4. Penelitian terkait transisi profil kemampuan koneksi matematikadalam 

memecahkan masalah matematika diperlukan dalam pembelajaran 

matematika. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan sebagai instrumen kunci 

penelitian mutlak diperlukan, karena terkait dengan penelitian yang telah dipilih 

yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama peneliti. 

Sebab, hanya manusia yang mampu menggali makna terdalam, membangun 

komunikasi dan interaksi serta berpartisipasi dengan para subyek yang diteliti 

dalam konteks penelitian yang ilmiah. Peneliti atau para peneliti adalah 

instrument untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui observasi, 

partisipasi dan wawancara.
3
 

Dalam hal instrumen penelitian kualitatif  Nasution menyatakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian 

utama karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 
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Nasution : Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah 

bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, 

fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan 

hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 

jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang 

dapat mencapainya”.
4
 

 

Seluruh rangkaian dan proses pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti 

sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung 

pada latar alamiah, yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti 

mengadakan pengamatan mendatangi subyek penelitian dalam hal ini di MTs Al-

Ma’arif Tulungagung, sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang 

diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti 

pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera tetapi fungsinya terbatas 

sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran 

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian 

kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan 

dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen.5 

Sehingga mengadakan penelitian yang dilakukan peneliti bertindak sebagai 

observer, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus sebagai pelapor hasil 

penelitian. Dalam melakukan penelitian ini kedudukan penelitian adalah sebagai 
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perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan akhirnya 

sebagai pelapor hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian, langkah awal yang 

dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi yaitu di MTs Al-Ma’arif 

Tulungagung. 

 

D. Sumber Data 

Data diartikan sebagai cetakan keterangan sesuai bukti dan kebenaran serta 

bahan- bahan yang dipakai sebagai dukungan peneliti
.6 Data yang diperoleh 

melalui suatu pengukuran mempunyai tingkat atau skala pengukuran, yaitu skala 

nominal, ordinal, interval, dan rasio.7 Menurut Lofland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.8 

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.9 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer diperoleh melalui informasi guru mengenai kondisi siswa dan 

data siswa kelas VIII-A MTs Al-Ma’arif Tulungagung, hasil wawancara langsung 

dengan beberapa siswa kelas VIII-A MTs Al- Ma’arif Tulungagung yang dipilih 

sebagai subjek penelitian dan hasil pengamatan (observasi). Sedangkan sumber 
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data sekunder diperoleh dari dokumen soal tes dan lembar jawaban pemecahan 

masalah, kemampuan koneksi matematis siwa serta rekaman hasil wawancara. 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data
10

. 

Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melalui : 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi, mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikhologis.
11

 Observasi-langsung akan memberikan sumbangan yang sangat 

penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat 

diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh penelitii.
12

 Alasan 

peneliti melakukan observasi adalah peneliti dapat mengamati secara langsung 

objek yang menjadi kajian penelitian yaitu kesulitan siswa berdasarkan 

kemampuan koneksi matematis dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Peneliti juga berterus terang kepada para informan. Hal itu dilakukan  untuk 

menghindari kesalah pahaman atas tindakan yang dilakukan oleh peneliti. 

Adapun kegiatan yang diamati oleh peneliti adalah profil kemampuan koneksi 
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matematis siswa dalam  memecahkan masalah matematika di MTs Al-Ma’arif 

Tulungagung. 

2. Tes 

Tes yang diberikan yaitu soal-soal yang akan membantu peneliti untuk 

dengan mudah melihat kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Soal-soal tersebut dibuat berdasarkan 

indikator pemecahan masalah dan indikator kemampuan koneksi matematis 

yang akan dilihat pada penelitian ini. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset dalam hal ini adalah peneliti 

dan informan yaitu orang yang diasumsikan mempunyai informasi penting 

tentang suatu objek.
13

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan setelah 

memberikan tes kepada siswa yang telah dipilih untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kemampuan koneksi matematisnya.  Jadi wawancara dilakukan dengan 

berpedoman pada hasil tes siswa. Dari hasil nilai raport, dipilih 3 siswa dari tiga 

tingkatan kemampuan matematika yang berbeda untuk mengikuti wawancara. 

Pemilihan subjek ini berdasarkan pertimbangan dari guru pengampu mata 

pelajaran dan hasil nilai raport matematika semester ganjil. 

Hal-hal yang ditanyakan mengenai pemahaman siswa tentang soal 

pemecahan masalah,  mengenai apa saja yang diketahui dalam soal, keterkaitan 

soal dengan kehidupan sehari-hari dan matematika, menjelaskan model 

matematikia yang terbentuk dari masalah, serta keterkaitan konsep yang 
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digunakan dengn penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara 

ini subjek diberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan alasan mereka 

mengenai jawaban soal tes tertulis sebagaimana yang tertera dalam lembar 

jawaban masing-masing. Dari jawaban tersebut akan menimbulkan pertanyaan, 

selanjutnya sampai informasi yang lengkap untuk menggambarkan kemampuan 

koneksi matematika dalam memecahkan masalah matematika. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam suara dan gambar 

untuk memaksimalkan hasil dari wawancara dengan tujuan dapat 

mengantisapasi keterbatasan dari peneliti dalam mengingat informasi dari 

wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat tulis untuk memback-up 

hasil wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 

dengan tujuan agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas dan siswa 

tidak merasa keberatan untuk melakukan kegiatan wawancara di luar jam 

pelajaran. Dari hasil wawancara dengan 6 siswa tersebut, peneliti akan 

menganalisis profil kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan 

indikatornya. Peneliti sangat berharap bahwa dengan hal tersebut akan 

mendapatkan informasi yang mampu menunjang dalam penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 



menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
14

 Dalam penelitian ini instrumen 

yang digunakan antara lain: 

1. Pedoman tes, yaitu alat bantu berupa tes yang diberikan peneliti kepada 

siswa untuk mengetahui profil kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. 

2. Pedoman wawancara, yaitu alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika 

melakukan tanya jawab dengan siswa terpilih untuk mengetahui kemampuan 

koneksi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain
15

. Proses analisis data penelitian kualitatif 

dilakukan sejak peneliti selama peneliti di lapangan dan setelah penelitian di 

lapangan.  Aktifitas dalam analisis data ini yaitu: Reduksi data (Data Reduction), 

Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian 
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membuang hal-hal yang tidak perlu
16

. Tahap reduksi data dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Mengumpulkan, merangkum, mengoreksi dan mengelompokkan data 

kemampuan koneksi matematis siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dari hasil tes yang dikerjakan siswa, dokumentasi, serta 

melakukan wawancara berdasarkan tingkat kemampuan tinggi, sedang, 

rendah 

b. Hasil pekerjaan siswa yang berupa data mentah ditransformasikan pada 

catatan sebagai bahan untuk wawancara. 

c. Hasil wawancara dengan guru dan siswa disederhanakan menjadi susunan 

bahasa yang baik kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah, mendisplaykan/menyajikan data. 

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan data atau informasi hasil 

penelitian. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk teks, uraian 

singkat, bagan, hubungan atau kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan, 

merencanakan kerja dan pengambilan tindakan
17

. Penyajian data dalam penelitian 

ini dilakukan dalam bentuk teks narasi dari sekumpulan informasi dari reduksi 

data ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga akan lebih sederhana dan mudah 

dipahami maknanya. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data 

hasil tes dan analisis data hasil wawancara. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel
18

. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini, 

masih bersifat kesimpulan awal yang dikemukakan berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan. Jadi, dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan 

secara terus menerus dengan maksud untuk memperoleh hasil kesimpulan yang 

jelas. Hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data yang 

berasal dari tes, wawancara, dan observasi. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan temuan pada dasarnya digunakan untuk meyakinkan 

semua pihak terkait kesahihan hasil temuan. Tujuan  dari  keabsahan  data  dan  

temuan  ini  adalah  untuk mengecek  apakah  laporan  atau  temuan  yang  

diperoleh  dalam  penelitian tersebut  betul-betul  sesuai  dengan  data. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas 

internal), transferabilitas (validitas eksternal), reabilitas, dan objektifitas
19

.  
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Dari beberapa cara menentukan keabsahan data tersebut peneliti 

menggunakan salah satu cara yaitu kredibilitas, antara lain : 

1. Perpanjangan waktu observasi 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Peneliti memfokuskan kepada data yang sudah diperoleh sebelumnya, 

sehingga menambah kepercayaan peneliti dalam memperoleh hasil penelitian. 

2. Ketekunan atau keajegan pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara koefisien interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Adapun 

ketekunan pengamatan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan membaca 

kembali berbagai referensi buku yang terkait dengan temuan data yang 

berhubungan kemampuan komunikasi matematis siswa. Ketekunan pengamatan 

dilakukan peneliti untuk mengecek data yang telah terkumpul. 

3. Triangulasi 

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas 

oleh Wiesma yang mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu.
20

 Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 
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data, triangulasi waktu.
21

 Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan data hasil tes, data hasil wawancara, observasi selama penelitian 

berlangsung. 

 

I.  Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Tahap pendahuluan  

Pada tahap pendahuluan, peneliti melakukan beberapa langkah berikut: 

a. Mengadakan observasi di MTs Al-Ma’arif Tulungagung 

b. Meminta surat izin penelitian kepada kampus IAIN Tulungagung 

c. Menyusun instrumen berupa soal tes tertulis dengan materi pemecahan 

masalah dan instrumen wawancara serta angket tentang cara menyelesaikan 

soal-soal. 

d. Melakukan validasi instrumen 

b) Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Menetapkan siswa  yang menjadi subjek penelitian dan menentukan jadwal 

penelitian 

b. Memberikan tes tertulis pada siswa yang menjadi subjek penelitian 

c. Mengklasifikasikan jawaban tes tertulis siswa dengan kategori tingkat 

kemampuan koneksi matematis dan dengan indikator kemampuan koneksi 

matematis 
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d. Menentukan subjek wawancara sebanyak 6 siswa 

e. Melakukan wawancara terhadap subjek wawancara 

f. Mengumpulkan seluruh data dari lapangan yakni hasil tes tertulis, hasil 

wawancara, dan hasil observasi selama penelitian 

g. Melakukan analisis terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan 

h. Menafsirkan dan membahas hasil analisis data 

i. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menuliskan laporan 

j. Meminta surat bukti telah melakukan penelitian kepada kepala MTs Al-

Ma’arif Tulungagung 

 


