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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

dan korelasional. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu data dalam penelitian dan memotret suatu kondisi (Rasi et 

al., 2017). Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu keterampilan proses 

berpikir matematis mahasiswa. Pendekatan korelasional digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti, yaitu keterampilan proses 

berpikir matematis dengan hasil belajar mahasiswa aspek kognitif.  

  

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika tahun akademik 2019/2020 semester VI. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus agar data 

dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif. Sampel penelitian 

ini yaitu mahasiswa semester VI berjumlah 27 mahasiswa. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Dua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah keterampilan proses berpikir matematis, sedangkan variabel 

terikat (Y) yang digunakan yaitu hasil belajar mahasiswa aspek kognitif. Desain 

pola hubungan dari kedua variabel dapat digambarkan pada Gambar 2 berikut ini. 

 

 

Gambar 2. Pola Hubungan Antara Keterampilan Proses Berpikir Matematis dan 

Hasil Belajar Mahasiswa Aspek Kognitif  
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Keterangan:  

X : Keterampilan Proses Berpikir Matematis 

Y : Hasil Belajar Mahasiswa Aspek Kognitif 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik tes. Teknik tes 

digunakan untuk mendapatkan hasil belajar mahasiswa aspek kognitif dan 

keterampilan proses berpikir matematis mahasiswa. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

deskriptif kuantitatif dan analisis inferensial seperti yang dijelaskan berikut ini. 

1. Analisis deskriptif dilakukan untuk menyajikan data setiap variabel dalam 

besaran-besaran statistik seperti skor minimum, skor maksimum, rata-rata 

(mean), nilai tengah (median), frekuensi terbanyak (modus), dan simpangan 

baku (standar deviasi). Selain itu, data keterampilan proses berpikir 

matematis mahasiswa dikelompokkan pada distribusi yang mengacu pada 

predikat yang digunakan di program studi Pendidikan Matematika UMK, 

yaitu nilai 85 ≤ A ≤ 100, 75 ≤ AB < 85, 67 ≤ B < 75, 61 ≤ BC < 67, 55 ≤ C 

< 61, 45 ≤ CD < 55, 35 ≤ D < 45, dan 0 ≤ E < 35. 

2. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis korelasi 

antarvariabel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas data dengan bantuan SPSS. 

Uji normalitas dan homogenitas data hanya dilakukan pada variabel terikat, 

dalam hal ini adalah data hasil belajar mahasiswa. Hal ini dimaksudkan 

untuk melihat data variabel Y berdistribusi normal atau tidak sehingga 

analisis untuk pengukuran hipotesis dapat dilakukan. Analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis korelasi dan regresi 

sederhana. Ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang diteliti 

dapat diketahui melalui besar atau kecilnya angka koefisien korelasi Product 

Moment Pearson (𝑟𝑋𝑌) dengan bantuan SPSS. Selanjutnya untuk menguji 
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signifikansi hubungan, maka perlu diuji menggunakan regresi linier 

sederhana. 

 

  


