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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berusaha memaparkan secara sistematis fenomena yang 

terjadi di lapangan, semua fakta baik lisan maupun tulisan dari berbagai sumber 

data akan diuraikan secara jelas dan ringkas sehingga mampu menjawab 

permasalahan dengan tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan 

soal berdasarkan IQ pada materi sistem pertidaksamaan dua variabel kelas X 

agama di MAN 2 Tulungagung. Sehingga pendekatan yang tepat dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati
1
. Karena 

peneliti ingin mendeskripsikan kemampuan komunikasi siswa dalam 

menyelesaikan soal maka penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada 

hasil, karena dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mengumpulkan data 

dari perilaku, interaksi, dan hal-hal lain yang dialami oleh subjek penelitian. 

Terkait dengan pernyataan diatas maka menurut Moleong penelitian ini 

mengunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai ciri-ciri:  (1) latar alamiah, 

(2) Peneliti sebagai alat (instrument), (3) metode kualitatif, (4) analisis data secara 

induktif, (5) teori dari dasar (grounded theory), (6) deskriptif, (7) lebih 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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mementingkan proses daripada hasil, (8) ada batasan yang ditentukan oleh focus 

penelitian, (9) ada kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) desain yang bersifat 

sementara, (11) hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama
2
.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena 

tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi, 

atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan 

mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama 

periode tertentu
3
. Dalam penelitian ini kasus yang yang dipelajari adalah 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal sistem 

pertidaksamaan dua variabel. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang 

digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus 

untuk mengetahui berbagai persoalan yang berhubungan dengan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas X Agama di MAN 2 Tulungagung dalam 

menyelesaikan soal matematika berdasarkan skor IQ yang dimiliki, sehingga 

peneliti berusaha memahami dan menggali informasi mengenai kemampuan 

komunikasi matematis masing-masing subjek terpilih agar dapat mengetahui 

perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki IQ tinggi, 

sedang dan rendah. 

                                                           
2
 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 

2016), hal. 21 
3
 Ayu Agustina, Kemampuan Koneksi Matematis dalam Menyelesaikan Masalah Teorema 

Pythagoras Ditinjau dari Kemampuan Matematika Siswa Kelas VIII di Mts Ma’arif NU Blitar 

(Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 37 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan, peneliti 

merupakan alat pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya
4
. Oleh sebab itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak 

diperlukan. 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat partisipan akan secara 

langsung mengumpulkan data melalui tes tertulis dan wawancara. Adapun 

kehadiran peneliti dalam memberikan tes tertulis dan wawancara hendaknya 

diketahui oleh subjek dan guru mata pelajaran matematika. Sehingga diharapkan 

subjek berusaha menjawab pertanyaan dari peneliti sesuai dengan pengetahuan 

yang mereka miliki. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Tulungagung yang beralamat di Jalan 

Kimangunsarkoro Kopos 101 Tulungagung Telp. 321817 Kode Pos 66233. 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Secara 

geografis lokasi sekolah ini tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, sehingga 

memudahkan dalam proses penelitian. Dari segi gedung, fasilitas dan infrastruktur 

yang dapat menunjang proses pembelajaran sangat memadai. Adapun yang 

menjadi pertimbangan lainnya adalah: 
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1. Kepala Madrasah, guru dan para staf cukup terbuka untuk menerima 

pembaharuan dalam pendidikan terutama dalam hal yang mendudukung 

berkembangnya pembelajaran.  

2. MAN 2 Tulungagung mempunyai data atau informasi yang memadai sesuai 

dengan kepentingan penelitian. 

3. Di MAN 2 Tulungagung ini belum pernah dilakukan penelitian tentang 

kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan soal berdasarkan 

IQ.  

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai sumber 

untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau 

bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan
5
. Data dalam penelitian ini 

berupa kemampuan komunikasi matematis secara tertulis dan lisan. Data ini 

berupa hasil tes tertulis siswa pada saat menjawab soal matematika materi sistem 

pertidaksamaan dua variabel dan wawancara lisan untuk menunjang hasil jawaban 

tes tertulis oleh subjek penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa sumber data primer dan 

sekunder
6
. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian 

sebanyak 6 siswa (2 siswa dengan kategori IQ tinggi, sedang dan rendah). 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah rekaman audio, foto, 

catatan lapangan, dan transkrip wawancara. Subjek penelitian yaitu siswa yang 

                                                           
5
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 58 

6
 Muhammad Ali Saifudin, Analisis Kemampuan..., hal. 39 
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diteliti untuk memperoleh data, rekaman audio berupa rekaman hasil wawancara 

dengan subjek penelitian, foto ketika penelitian sedang berlangsung, catatan 

lapangan adalah segala peristiwa dan latar pada saat subjek menjawab soal, dan 

transkrip wawancara adalah salinan rekaman hasil wawancara dari rekaman audio. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, 

karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitiannya
7
. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes Tertulis 

Tes adalah suatu cara mengumpulkan data dengan memberikan tes pilihan 

ganda maupun uraian kepada objek yang akan diteliti
8
. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk uraian untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa ketika menyelesaikan soal matematika 

materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Tes penelitian ini terdiri dari 2 soal 

yang telah divalidasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran matematika kelas X 

Agama di MAN 2 Tulungagung. Penyusunan butir-butir soal dalam tes ini dibuat 

mengacu pada indikator kemampuan komunikasi matematis. 

2. Wawancara 

Wawancara diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan 

interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam konteks 

penelitian kualitatif wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh 

                                                           
7
 Eri Barlian, Metodologi Penelitian..., hal. 42 

8
 Desi Putri Wulandari, Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal 

Himpunan pada Siswa Kelas VII B MTs Sultan Agung Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 

2015/2016, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 67 
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setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana 

arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan
9
.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam hal ini 

bertujuan untuk mengetahui informasi secara langsung dengan memberikan 

pertanyaan terkait hasil jawaban subjek penelitian. Peneliti mengajukan 

pertanyaan yang sifatnya fleksibel, tidak harus sesuai apabila subjek mengalami 

kesulitan dengan pertanyaan yang diberikan, peneliti dapat memberikan 

pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti persoalan. Wawancara 

dilakukan untuk memperjelas data hasil tes tertulis yang sebagian tidak dapat 

dijelaskan dari analisa hasil jawaban subjek penelitian.  

Peneliti akan mencoba melihat kembali proses kemampuan komunikasi 

matematika siswa ketika mengerjakan tes melalui pernyataan yang diungkapkan 

oleh siswa selama pelaksanaan wawancara. Pemilihan subjek yang mengikuti tes 

dan wawancara sebanyak 6 (enam) siswa berdasarkan kategori IQ (tinggi, sedang, 

dan rendah) dan rekomendasi dari guru mata pelajaran yang bersangkutan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau teknik pengumpulan data dengan dokumen juga dapat 

diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data berupa catatan yang telah 

berlalu, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk gambar, catatan 

maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
10

  

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tertulis atau gambar tentang daftar nama siswa, jumlah 
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 Ibid., hal. 69 
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siswa, foto kegiatan siswa dan lain-lain yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan foto-foto selama penelitian 

berlangsung. Metode ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi kemampuan 

komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika kelas X Agama. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan penggolongan, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga 

dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain
11

. 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman, yaitu sebagai berikut
12

: 

1. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. Pada penelitian ini proses reduksi data dilakukan pada data 

yang sudah dikumpulkan selama proses pengambilan data.  

Peneliti mengorganisasi data mana yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan komunikasi matematis secara tertulis dan lisan sesuai dengan 

indikator. Dari beberapa siswa hanya dipilih 6 (enam) orang sebagai subjek yang 
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 Wahyumiarti, Kemampuan Komunikasi..., hal. 44 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hal. 247 
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diberikan tes dan wawancara untuk dianalisi, subjek lainnya tidak digunakan atau 

direduksi. Pemilihan subjek berdasarkan data skor IQ siswa yang kemudian 

digolongkan pada kategori IQ. Demikian pula pada transkip wawancara subjek 

penelitian, dialog yang berkaitan dengan indikator komunikasi matematis lisan 

yang digunakan, selain itu direduksi. Setelah diperoleh data-data yang valid 

selanjutnya dilakukan perbandingan tetap terhadap masing-masing data untuk 

memperoleh temuan utama penelitian. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini data disajikan dalam 

bentuk teks naratif yang kompleks dari sekumpulan informasi yang terorganisasi 

dan terkategorisasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam 

penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil tes 

dan analisis hasil wawancara yang kemudian disimpulkan berupa data temuan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah analisis data yang dilakukan secara terus 

menerus baik selama berlangsung penelitian di lapangan maupun sesudah 

pengumpulan data dan penyajian data. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini 

tentunya berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari tes dan wawancara. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Oleh karena itu, 

untuk bisa memperoleh data yang valid maka penulis melakukan hal-hal sebagai 

berikut
13

: 

1. Ketekunan pengamat 

Mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan 

dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, cermat, 

dan terus-menerus selama proses penelitian. Kegiatan ini diikuti dengan 

pelaksanaan wawancara secara intensif dan mendalam, sehingga dapat terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga 

keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data 

yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara mengecek 

data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dengan 

membandingakan data hasil tes tulis dengan data hasil wawancara. Sumber yang 

dimaksud dalam penelitian adalah siswa kelas X Agama MAN 2 Tulungagung.  

3. Pemeriksaan Teman Sejawat  

Pengecekan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat. Diskusi ini dilakukan dengan dosen pembimbing dan teman 
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mahasiswa yang sedang atau telah melakukan penelitian kualitatif. Hal ini 

dilakukan agar lebih mendapat wawasan dan masukan baik dari segi metodologi 

penelitian maupun konteks penelitian sehingga data yang di dapat dari penelitian 

tidak menyimpang dan diperoleh data yang valid. 

H. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Secara umum tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Mengurus surat permohonan ijin penelitian kepada RektorIAIN 

Tulungagung; 

b. Menyerahkan surat permohonan ijin ke MAN 2 Tulungagung; 

c. Konsultasi dengan waka kurikulum dan guru matematika MAN 2 

Tulungagung tentang penelitian yang akan dilakukan; 

d. Konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru matematika guna 

menyusun instrumen berupa soal tes dan pedoman wawancara; 

e. Menyusun instrument soal tes dan pedoman wawancara; 

f. Melakukan validasi instrumen.  

2. Tahap pelaksanaan  

a. Menetapkan kelas yang menjadi subjek penelitian dan menentukan 

jadwal penelitian; 

b. Meminta data skor hasil tes IQ siswa kelas X agama dari sekolah; 

c. Mengklasifikasikan data skor IQ siswa 

d. Menggolongkan skor IQ siswa berdasarkan kategori IQ; 

e. Memilih 6 (enam) subjek penelitian berdasarkan kategori IQ; 
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f. Memberikan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis subjek penelitian; 

g. Menganalisis langkah-langkah penyelesaian soal tes tertulis; 

h. Melakukan wawancara terhadap 6 (enam) subjek penelitian; 

i. Mengumpulkan seluruh data dari lapangan berupa hasil tes tertulis, 

transkip wawancara, dokumen maupun hasil pengamatan langsung 

selama penelitian berlangsung.  

3. Tahap akhir  

a. Menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan. 

b. Membahas hasil analisis data. 

c. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menulis laporan 

d. Meminta surat bukti penelitian kepada kepala MAN 2 Tulungagung.  

 

 


