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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 

karakteristik kemampuan pemahaman, penalaran, dan tugas matematis siswa 

pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kompetensi Keahlian Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (selanjutnya disebut SMK-ATPH).  

Proses pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian 

pertama adalah menganalisis karakteristik tugas matematis yang bersesuaian 

dengan kompetensi siswa pada SMK-ATPH. Tugas matematis ini selanjutnya di 

sebut tugas matematis berbasis ATPH. Tugas matematis ini mengacu pada teori 

socio-didactical tetrahedron (Rezat & Sträßer, 2012) yang berorientasi pada 

relevansi matematika dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian bagian 

pertama didahului dengan analisis peran matematika di masyarakat dan mata 

pelajaran ATPH.  

Proses penelitian bagian kedua adalah menganalisis karakteristik 

kemampuan pemahaman dan penalaran siswa SMK-ATPH. Tugas matematis 

yang dihasilkan dari penelitian bagian pertama dijadikan instrumen pada 

penelitian bagian kedua. Meskipun kemampuan pemahaman dan penalaran ini 

dilakukan pada bagian kedua, namun kedua kemampuan matematis tersebut 

merupakan fenomen sentral pada penelitian ini.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah grounded 

theory tipe konstruktivistik. Desain ini dipilih karena realitas tugas matematis 

berbasis ATPH serta kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa 

SMK-ATPH dibangun secara lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Teppo 

(2015) yang menyatakan bahwa penelitian grounded theory tipe konstruktivistik 

mengambil posisi relativis, yaitu realitas dibangun secara lokal dan peneliti 

dipandang sebagai peserta aktif dalam konstruksi data secara bersamaan di lokasi 

penelitian. Melalui desain penelitian ini, peneliti bermaksud mengartikulasi 

dengan jelas relevansi matematika pada konteks ATPH sehingga bersesuaian 
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dengan tugas matematis bagi siswa SMK-ATPH. Untuk menggali tugas 

matematis yang bersesuaian dengan kompetensi ATPH, peneliti melakukan hal-

hal sebagai berikut: 

1) mengambil pandangan, nilai, keyakinan, perasaan, asumsi, dan ideologi 

partisipan.  

2) membuat keputusan tentang kategori di sepanjang penelitian 

berdasarkan nilai, pengalaman, dan prioritas peneliti.  

3) Membuat kesimpulan yang bersifat sugesif dan tentatif. 

4) Menganalisis artikel pada jurnal internasional beriputasi mengenai 

tugas matematis di SMK dan dokumen peraturan/kebijakan pemerintah 

mengenai SMK. 

Peneliti juga bermaksud mengartikulasi dengan jelas kemampuan 

pemahaman dan penalaran matematis siswa SMK-ATPH dalam menyelesaikan 

tugas matematis berbasis ATPH dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengambil pandangan siswa tentang proses penyelesaian tugas 

matematis melalui hasil jawaban dan wawancara.  

2) Membuat interpretasi terhadap hasil jawaban dan wawancara siswa 

untuk membuat kategori di sepanjang penelitian. 

Kedua tahapan penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 3.1 berikut ini. 
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang profesi 

dalam ruang lingkup Agribisnis. Partisipan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

siswa dan non-siswa. Partisipan siswa merupakan siswa SMK-ATPH kelas XI 

yang  ditujukkan untuk mendapatkan informasi dalam menganalisis karaktersitik 

kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

tugas matematis berbasis ATPH. Siswa kelas XI dipilih karena siswa tersebut 

sudah belajar mata pelajaran kompetensi keahlian ATPH. Pemilihan ini menjadi 

penting karena konteks ATPH yang disajikan pada tugas matematis melibatkan 

pengetahuan ATPH yang telah dipelajarinya. 

Partisipan non-siswa terdiri dari guru, guru dengan tugas tambahan (wakil 

kepala sekolah dan ketua program keahlian ATPH), penyuluh pertanian lapangan 

(PPL), petani, dan dosen. Partisipan non-siswa ditujukkan untuk mendapatkan 

informasi peran matematika pada SMK ATPH. 

Pemilihan partisipan non-siswa dilakuakan melalui dua pertimbangan 

yaitu partisipan berasal dari beragam profesi dan memiliki sosio-cultural 

pertanian yang homogen. Partisipan dipilih dari beragam profesi ditujukkan 

untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran matematika 

pada SMK ATPH. Guru keahlian ATPH memegang peran utama untuk 

mempersiapkan siswa siap bekerja pada bidang ATPH. PPL merupakan lulusan 

sekolah menengah pertanian bidang pertanian yang pernah belajar ATPH dan 

atau sarjana program studi agribisnis. Petani merupakan lulusan sekolah 

menengah pertanian yang melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 

Peneliti memilih partisipan yang terakses di wilayah Kabupaten Ciamis dan 

Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki karakteristik sosio-cultural pertanian 

yang hampir sama.   

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta 

persetujuan terhadap setiap partisipan dan kepala instansi dari masing-masing 

partisipan. Permintaan persetujuan terhadap partisipan meliputi jadwal 

wawancara, perekaman saat wawancara, permintaan perekaman saat interaksi 

kelas, dan permintaan untuk mengerjakan tugas matematis. Daftar partisipan 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3. 1 Daftar Partisipan 

Profesi Instansi 
Banyak 

Partisipan 

Kode 

Partisipan 

Siswa kelas XI SMKN 1 Cipaku 

Ciamis 

23 orang S1 s.d S23 

Guru SMKN 1 Cipaku 

Ciamis 

3 orang G1, G2, G3 

 SMKN-SPP 

Tasikmalaya 

4 orang G4, G5, G6, G7 

 SMK Al Ruzhan 

Tasikmalaya 

1 orang G8 

Wakil Kepala 

Sekolah Bagian 

Kurikulum 

SMKN 1 Cipaku 

Ciamis 

1 orang K1 

Ketua Program 

Keahlian ATPH 

SMK Al-Masturiah 

Langkaplancar 

Ciamis 

1 orang K2 

Dosen Prodi Agribisnis 

Universitas Galuh 

Ciamis 

2 orang D1, D2 

Petani  2 orang T1, T2 

Penyuluh 

Pertanian 

Lapangan (PPL) 

Dinas Pertanian 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

6 orang P1, P2, P3, P4, 

P5, P6 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan selama proses penelitian melalui berbagai teknik 

pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari observasi, 

percakapan, wawancara, catatan publik, catatan harian dan buku harian 

responden, serta refleksi peneliti (Creswell, 2015). Data pada penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, lembar jawaban siswa, 

catatan lapangan peneliti, dan dokumen. Masing-masing teknik pengumpulan 

data memiliki fungsi yang berbeda pada setiap tahapan penelitian, namun tetap 

mengerucut pada kategori-katogeri dan pengembangan teori. Pengambilan data 

secara bertahap dengan menggunakan berbagai teknik pengambilan data 

dilakukan sebagai upaya triangulasi dalam penelitian. 

Pengambilan data dibagi dalam dua bagian. Pertama, pengambilan data 

untuk mengetahui gambaran peran matematika pada SMK-ATPH sehingga 

membentuk tugas matematis bagi siswa yang bersesuaian dengan kompetensinya. 
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Kedua, pengambilan data untuk menganalisis karakteristik kemampuan 

pemahaman dan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan tugas 

matematis berbasis ATPH. Masing-masing kegiatan pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam untuk mencapai kategori yang jenuh, dan 

teori telah siap dikembangkan sepenuhnya.  

 

Gambar 3. 2 Tahapan Pengambilan Data Kebutuhan Matematika 

  

Pengambilan data penelitian bagian pertama diilustrasikan pada Gambar 

3.2. Pengambilan data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, tahap pendahuluan 

dilakukan melalui  teknik wawancara terhadap lima orang PPL, dua orang petani, 

delapan orang guru, dan dua orang dosen. Peneliti melakukan one-on-one 

interview dengan open-ended question dengan tujuan supaya setiap partisipan 

dapat dengan leluasa menyampaikan perspektifnya tanpa dipengaruhi oleh orang 

lain. Teknik wawancara ini cocok digunakan karena partisipan memiliki profesi 

yang berbeda-beda. Peneliti dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan-

pertanyaan dengan penekanan berbeda namun tetap mengerucut pada 

karakteristik kebutuhan matematika pada SMK-ATPH. Penekanan terhadap 

kebutuhan matematika dalam tiap butir kompetensi dasar pada mata pelajaran 

keahlian menjadi fokus pada wawancara terhadap guru keahlian ATPH. 

Penekanan terhadap kebutuhan matematika pada faktor produksi menjadi fokus 

wawancara terhadap PPL. Penekanan terhadap usahatani berbasis komoditas 

menjadi fokus wawancara terhadap para petani. Kepada akademisi, peneliti 

Tahap 1: 
Wawancara 

PPL(P1, P2, P3, 
P4, P5) 

Petani (T1, T2) 

Guru (G1, G2, G3, 
G4, G5, G6, G7, 

G8) 

Dosen (D1, D2) 

Tahap 2: 
Kuesioner: K1, K2, 

P6 

Tahap 3: 
Wawancara: P1,P6 

Dokumen 
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membuka selebar-lebarnya perspektif matematika pada agribisnis. Data-data 

yang diperoleh pada tahap ini dikelompokkan dalam kode awal. 

Pengambilan data pada tahap kedua dilakuakan melalui kuesioner. Tahap 

ini dilakukan untuk mengerucutkan data yang diperoleh dari tahap pertama yang 

sangat luas. kuisioner diberikan kepada tiga partisipan yaitu K1, K2, dan P6. 

Kuesioner tersebut menyajikan kompetensi dasar dari mata pelajaran C2 

(Program Keahlian) dan C3 (Kompetensi Keahlian). Partisipan dipersilahkan 

untuk mendeskripsikan kebutuhan matematika pada setiap kompetensi dasar 

tersebut. 

Pengambilan data pada tahap ketiga dilakukan terhadap dua partisipan 

serta dokumen-dokumen tentang agribisnis dan buku SMK-ATPH. G1 dan P6. 

G1 dan P6 dipilih sebagai informan kunci bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang mendalam dalam penentuan kategori-kategori pada aspek agribisnis. Kedua 

partisipan ini merupakan sampel teoritis. Charmaz (2006) menyatakan bahwa 

peneliti mengambil sampel teoretis untuk mengembangkan sifat-sifat kategorinya 

atau mengembangkan teori dengan mencari orang, peristiwa. atau informasi 

untuk menentukan batas-batas dan relevansi kategori.  

Partisipan kunci juga merupakan verifikator terhadap hasil interpretasi 

data dan tugas matematis yang dihasilkan. P6 memiliki latar belakang yang 

cukup komplit dalam bidang Agribisnis. P6 saat ini berprofesi sebagai PPL, 

namun pernah mengajar di SMK-ATPH dan Program Studi Agribisnis. G1 

merupakan guru keahlian ATPH senior yang banyak memberikan informasi 

kepada peneliti.  

Setelah diperoleh gambaran peran matematika pada SMK-ATPH, 

selanjutnya hasil tersebut digunakan untuk mengonstruksi karakteristik tugas 

matematis yang bersesuaian dengan kebutuhan matematika pada SMK-ATPH. 

Proses mengarakteristik tugas matematis didukung dengan metode analisis 

dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berasal dari jurnal internasional terindeks 

dan dokumen perundang-undangan atau peraturan SMK. Peneliti kemudian 

merancang tugas matematis yang menjadi  instrumen untuk mengarakteristik 

kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa SMK-ATPH.    
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Tugas matematis berbasis ATPH merupakan instrumen untuk menggali 

kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa. Instrumen ini dirancang 

dalam situasi atau konteks ATPH pada topik dimensi tiga. Pemilihan topik ini 

didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yaitu topik dimensi tiga merupakan 

salah satu topik geometri yang dibutuhkan dalam banyak penyelesaian masalah di 

ATPH serta dipelajari oleh siswa kelas XI ATPH. Selain itu, ketersediaan 

partisipan yang terakses oleh peneliti menjadi hal yang sangat menunjang dalam 

pelaksanaan penelitian ini.   

 

Gambar 3. 3 Tahapan Pengambilan Data Kemampuan Pemahaman dan Penalaran 

Siswa SMK ATPH 

 

Tahapan pengumpulan data untuk mengarakteristik kemampuan 

pemahaman dan penalaran matematis siswa dilakukan dalam dua tahap seperti 

yang diilustrasikan pada Gambar 3.3. Pengambilan data pada tahap pertama 

dilakukan terhadap 23 orang siswa kelas XI ATPH yang diampu oleh Ibu INF. 

Peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran selama topik Dimensi Tiga 

berlangsung (lima kali pertemuan). Setting pembelajaran ditentukan oleh guru 

pengampu mata pelajaran matematika, peneliti hanya memberikan tugas 

matematika setelah sub-topik dimensi tiga selesai disampaikan. Interaksi guru 

dan siswa selama proses pembelajaran direkam melalui alat audio. Pemasangan 

alat video dilakukan selama siswa menyelesaikan tugas matematis berbasis 

ATPH. Perekaman video dilakukan untuk memudahkan peneliti mengobservasi 

interaksi siswa secara mendalam. 

Berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh guru tentang kemampuan 

matematis siswa yang dikategorikan ke dalam tiga kemampuan (tinggi, sedang, 

dan rendah), peneliti berusaha mengobservasi setiap siswa dan interaksinya pada 

Tahap 1:  

23 orang siswa kelas XI 

Observasi, lembar jawaban 

siswa, wawancara, dokumen. 

Tahap 2:  

8 orang siswa kelas XI 

wawancara, dokumen. 
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setiap pertemuan di kelas. Secara bertahap peneliti dapat melihat dan memahami 

karakteristik kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa melalui 

observasi, wawancara singkat selama proses penyelesaian tugas, dan analisis 

jawaban siswa. Peneliti membuat refleksi dari kegiatan pembelajaran dari setiap 

pertemuan dengan memutar ulang rekaman, membuat transkrip wawancara, 

menganalisis setiap lembar jawaban siswa, dan catatan lapangan peneliti. Hasil 

refleksi diperoleh kode hingga kategori pemahaman dan penalaran matematis 

siswa.  

Hasil refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran mengantarkan peneliti 

memfokuskan wawancara dan analisis lembar jawaban pada siswa yang mewakili 

tiga kemampuan matematis awal yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Wawancara 

dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi untuk dibandingkan 

dengan kategori yang telah ditetapkan atau diperoleh kode yang berkaitan dengan 

kategori yang telah ditetapkan.  

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses pengambilan 

data. Analisis diawali dengan pengodean data. Charmaz (2006) menyatakan 

bahwa pengodean merupakan proses yang penting dalam grounded theory karena 

peneliti akan mempelajari kode-kode yang muncul dari data. Rangkaian 

pengodean dalam penelitian ini mengacu pada Charmaz (2006), terdiri dari initial 

coding (pengodean awal), focused coding (pengodean terfokus), axial coding 

(pengodean aksial), dan theoretical coding (pengodean teoritis).  

Fase pengodean awal dilakukan dengan mengidentifikasi setiap kata, 

kalimat, dan gambar sehingga menghasilkan kode-kode. Fase pengodean terfokus 

menggunakan kode-kode dari fase pengodean awal yang paling signifikan (sering 

muncul) dengan cara mengurutkan, mensintesis, dan mengintegrasikan kode-

kode tersebut yang selanjutnya akan dibentuk menjadi sub kategori dan kategori.  

Fase pengodean aksial menetapkan kategori inti dan kategori-kategori lain 

sebagai pendukungnya. Fase ini bertujuan untuk menyatukan kembali data 

menjadi satu kesatuan yang koheren setelah peneliti memisahkannya melalui 

pengodean awal.  Hasilnya adalah gambaran hubungan antar kategori-kategori 
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yang dikenal dengan pengodean paradigma aksial. Strauss dan Corbin (dalam 

Charmaz 2006) menentukan sifat dan dimensi suatu kategori dengan istilah 

ilmiah yaitu kondisi (keadaan atau situasi yang membentuk struktur dari 

fenomena yang dipelajari), tindakan/interaksi (respons rutin atau strategis 

partisipan terhadap masalah), dan konsekuensi (hasil dari tindakan/interaksi). 

Fase akhir adalah pengodean teoritis. Pengodean ini mengikuti kode yang 

dipilih dari fase pengodean terfokus dengan cara menunjukkan hubungan kode-

kode serta menentukan kemungkinan hubungan antara kategori yang telah 

dikembangkan. Pengodean ini mengkonseptualisasikan bagaimana kode 

substantif saling berhubungan dan menggerakkan cerita analitik ke arah teoritis. 

 

3.4.1 Pengodean Karakteristik Tugas Matematis Berbasis ATPH  

Tugas matematis (Johnson et al., 2017) dan socio-didactical tetrahedron 

(Rezat & Sträßer, 2012) merupakan teori awal yang digunakan dalam proses 

pengodean. Teori ini digambarkan dengan sepuluh simpul yang saling 

berhubungan yang terdiri dari artefak, siswa, guru, matematika, konvensi dan 

norma tentang menjadi seorang guru dan pengajar, institusi, noosfer, citra 

matematika di publik/ relevansi matematika dalam masyarakat, teman 

sebaya/keluarga/tutor, serta konvensi dan norma tentang menjadi seorang siswa 

dan belajar. 

Relevansi matematika dalam masyarakat merupakan salah satu simpul 

penting yang berkaitan dengan manfaat belajar matematika bagi siswa SMK. 

Simpul ini juga selaras dengan tujuan pendidikan SMK (UU No. 20 Tahun 

20003) yaitu untuk mempersiapkan siswa bekerja sesuai dengan bidang 

keahliannya. Relevansi atau peran matematika bagi siswa SMK-ATPH ini akan 

digunakan dalam mengarakterisasi tugas matematis yang bersesuaian dengan 

kompetensi keahlian ATPH. 

Pengodean awal dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap kata atau 

kalimat yang berhubungan dengan istilah matematika atau proses berpikir 

matematis. Fase ini dibantu dengan perangkat lunak NVivo versi 10 melalui tools 

query.  
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Pada fase pengodean terfokus, kode-kode yang dihasilkan dari ketiga 

tahapan pengambilan data dibandingkan melalui metode komparatif konstan 

sehingga terbentuk kategori dan sub kategori yang siap digunakan pada tahap 

pengodean aksial dan teoritis.  Charmaz (2006) menyatakan bahwa metode 

komparatif konstan merupakan sebuah metode analisis pada setiap tahap 

perkembangan analitik yang akan menghasilkan konsep dan teori yang lebih 

abstrak melalui proses induktif  dengan cara membandingkan data dengan data, 

data dengan kategori, kategori dengan kategori, dan kategori dengan konsep. 

Pada fase pengodean aksial, peneliti menetapkan kategori inti dan 

kategori-kategori lainnya. Kategori-kategori tersebut dihubungkan sehingga 

menghasilkan model paradigma aksial yang khas sebagai temuan penelitian. 

Model tersebut selanjutnya direpresentasikan dalam proposisi-proposisi pada fase 

pengodean teoritis. Kategori, sub kategori, model paradigma aksial, dan proposisi 

merupakan bentuk dari karakteristik tugas matematis berbasis ATPH.  

Tugas matematis merupakan konsekuensi dari adanya peran matematika 

pada SMK-ATPH yang didukung oleh pentingnya siswa memahami konsep 

matematika dan memiliki kemampuan penalaran matematis dalam menghadapi 

penyelesaian masalah pada ATPH yang memiliki fleksibilitas berfikir. Oleh 

karena itu, analisis terhadap bentuk tugas matematis yang bersesuaian dengan 

kebutuhan siswa SMK-ATPH dilakukan dengan mengorelasikan temuan dengan 

teori-teori atau penelitian sebelumnya. 

 

3.4.2 Pengodean Karaktersiti Kemampuan Pemahaman dan Penalaran 

Matematis Siswa 

Pengodean untuk menganalisis karakteristik pemahaman dan penalaran 

matematis siswa pada fase pengodean awal dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi setiap kata atau kalimat pada saat siswa menyelesaikan tugas, 

lembar jawaban siswa, dan transkrip wawancara. Peneliti membandingkan 

fenomena pemahaman dan penalaran yang terjadi pada siswa dengan teori-teori 

yang sudah berkembang. Selanjutnya, peneliti menetapkan kode-kode awal 

berdasarkan teori-teori tersebut. Dalam posisi ini, teori bersifat sementara (Bryant 

& Charmaz, 2019).  



56 
 

Ai Tusi Fatimah, 2020 
KARAKTERISTIK KEMAMPUAN PEMAHAMAN DAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMK PADA 

TUGAS MATEMATIS BERBASIS KOMPETENSI KEAHLIAN DITINJAU DARI TINGKAT KEMAMPUAN 
AWAL MATEMATIS 
Universitas Pendidikan Matematika | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Peneliti mengumpulkan indikator-indikator kemampuan pemahaman dan 

penalaran matematis yang berasal dari peneliti-peneliti sebelumnya yang 

bersesuaian dengan fenomena yang muncul. Teori-teori tersebut dikumpulkan 

dan diberi kode. Awalnya peneliti mengadopsi teori Skemp (1976), namun teori 

tersebut kurang spesifik untuk menganalisis kemampuan pemahaman siswa 

dalam menyelesaikan tugas matematis. Hal tersebut dikarenakan tugas matematis 

berbasis ATPH dirancang dengan situasi ATPH yang membutuhkan pemahaman 

konteks (situasi) ATPH. Oleh karena itu, peneliti menggali pemahaman 

matematis dari teori-teori yang relevan dengan konteks penelitian ini. Pada 

bagian penalaran, peneliti menggunakan teori Lithner (2008) untuk menganalisis 

kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan tugas. Teor-teori pemahaman 

dan penalaran matematis yang diadopsi sebagai kode ditampilkan pada Tabel 3.2 

berikut ini. 

 

Tabel 3. 2 Kode-kode Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematis 

Kemampuan Indikator Kode 

Pemahaman  menyimpulkan aturan atau prosedur 

khusus dari hubungan matematika 

yang lebih umum (Skemp, 1976) 

 menyadari hubungan antara konsep 

(Piere & Schwarzenberg, 1988) 

 koneksi dengan konsep-konsep yang 

terlibat dalam pengalaman biasa, 

prosedur dengan konsep (Greeno, 

2009) 

 pemahaman konsep dan hubungan 

matematika (Kilpatrick, Swafford, & 

Findell, 2001) 

 memiliki contoh umum dari konsep 

abstrak yang digunakan (Piere & 

Schwarzenberg, 1988). 

 Koneksi antar 

konsep 

Pemahaman  mengadopsi prosedur ketika 

dihadapkan dengan variasi data atau 

bahasa atau konteks yang tersedia 

(Piere & Schwarzenberg, 1988) 

 melibatkan pengetahuan tentang 
bagaimana konsep berhubungan 

dengan masalah dan situasi tertentu 

(Greeno, 2009) 

 Koneksi konteks 

pada tugas dengan 

konsep matematis 

(koneksi konteks-

konsep) 
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Kemampuan Indikator Kode 

 koneksi dengan konsep-konsep yang 

terlibat dalam pengalaman biasa, 

prosedur dengan konsep (Greeno, 

2009) 

 menghubungkan simbolisme dan 

notasi matematika dengan ide-ide 

matematika yang relevan dan untuk 

menggabungkan ide-ide ini ke dalam 

rantai penalaran logis 

Pemahaman  pemahaman operasi dan hubungan 

matematika (Kilpatrick, Swafford, & 

Findell, 2001) 

 menerapkan aturan yang diingat 

dengan tepat dalam menyelesaikan 

masalah tanpa atau dengan 

mengetahui mengapa aturan tersebut 

digunakan (Skemp, 1976) 

 koneksi dengan konsep-konsep yang 

terlibat dalam pengalaman biasa, 

prosedur dengan konsep (Greeno, 

2009) 

 Koneksi prosedur 

Pemahaman  koherensi internal representasi; 

keterhubungan informasi dengan hal-

hal lain yang diketahuinya (Greeno, 

2009) 

 mengasimilasi situasi/masalah 

menjadi sesuai dengan exiting 

knowledge individu itu (Skemp, 

1976) 

 Koherensi: 

mengaitkan semua 

informasi pada 

tugas dengan 

pengetahuan yang 

dimilikinya 

Pemahaman  korespondensi dengan makna yang 

benar/actual (Greeno, 2009) 

 Korespondensi: 

memaknai secara 

benar representasi 

konteks 

(kalimat/gambar) 

dengan konsep 

yang dipahaminya 

Penalaran 

Imitatif 

 

Memorised reasioning memenuhi 

kriteria:  

 pemilihan strategi didasarkan pada 

mengingat jawaban yang lengkap 

(Lithner, 2008) 

 implementasi strategi hanya terdiri 

dari menuliskannya. 

 Mengingat  

Penalaran 

Imitatif 

Algoritmic reasioning memenuhi 

kriteria: 

 pilihan strategi adalah mengingat 

 Algoritmik  
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Kemampuan Indikator Kode 

algoritma solusi, tidak perlu 

menciptakan solusi baru (Lithner, 

2008) 

 penalaran dapat diimplementasikan 

salah jika siswa tidak teliti (Lithner, 

2008) 

Penalaran 

kreatif 

 siswa menciptakan urutan penalaran 

yang tidak dialami sebelumnya, atau 

menciptakan kembali (Lithner, 2008) 

 Kreativitas 

Penalaran 

kreatif 

 ada argumen prediktif yang 

mendukung pilihan strategi dan 

argumen untuk verifikasi, 

menjelaskan mengapa penerapan 

strategi dan kesimpulan benar atau 

masuk akal ((Lithner, 2008) 

 Plausibility 

Penalaran 

kreatif 

 argumen berdasarkan pada sifat 

matematika intrinsik dari komponen 

penalaran (Lithner, 2008) 

 Anchoring 

 

Pengodean awal pada lembar jawaban siswa dilakukan dengan dua tahap. 

Pertama dengan mendeskripsikan setiap respons yang muncul dan menetapkan 

kode-kode. Kedua menandai setiap respons dan menelompokkannya pada node-

node di NVivo. Pengodean awal dilakukan berdasarkan  kelompok-kelompok 

kemampuan awal matematis (KAM) yang telah ditetapkan yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah.   

Setiap kelompok KAM mendapatkan kode-kode dan membentuk kode 

terfokus yang siap dgunakan pada fase pengodean aksial. Tools cluster analysis 

pada NVivo digunakan pada pengodean aksial untuk melihat hubungan (korelasi) 

antar kode. Korelasi berdasarkan kesamaan coding dan kata yang ditunjukkan 

dengan diagram dan nilai koefisien korelasi Person. Kode-kode dan 

hubungannya kemudian disajikan dalam sebuah model paradigm aksial.  

Berdasarkan model paradigma aksial, selanjutnya dilakukan pengodean 

teoritis sehingga menghasilkan proposisi yang bersifat khas dan menjadi karakter 

yang khas untuk setiap tingkat KAM siswa. 
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3.4.3 Validasi Hasil Penelitian 

Validasi hasil penelitian ditunjukkan melalui metode penelitian, verifikasi 

dari partisipan, teori-teori dan penelitian sebelumnya, serta orang-orang yang 

memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Pemilihan desain penelitian, 

partisipan, triangulasi data, teknik komparatif konstan merupakan unsur-unsur 

dari metode penelitian yang dapat menunjukkan validitas hasil penelitian.  

Penelitian grounded theory tipe konstruktivistik memiliki perspektif 

ilmiah sosial yang mengasumsikan bahwa orang, termasuk peneliti, membangun 

realitas dan melakukan interpretasi terhadap suatu fenomena (Charmaz, 2006). 

Tipe konstruktivistik berfokus pada makna yang dilekatkan oleh partisipan dalam 

suatu penelitian (Creswell, 2015) dan penentuan kategori dilakukan sepanjang 

penelitian. Oleh karena itu, teori yang dihasilkan pada penelitian ini bersifat 

substantif, yakni membangun teori untuk menjelaskan data empiris. 

Partisipan dari latar belakang yang beragam mendukung tipe 

konstruktivistik, di mana data yang diperoleh bukan dari satu pandangan namun 

hasilnya mengerucut pada kategori-kategori yang konstan. Teknik pengambilan 

data yang beragam melalui triangulasi data turut mengukuhkan kategori-kategori 

yang dihasilkan. Sumber data yang beragam tersebut akan saling memvalidasi 

data satu sama lainnya. 

Metode analisis komparatif konstan digunakan sepanjang penelitian untuk 

membandingkan kode-kode, kategori, dan sub kategori pada setiap data yang 

diperoleh. Data dikumpulkan secara bertahap dan menggunakan berbagai 

instrumen dan teknik pengambilan data untuk membandingkan kode-kode, sub 

kategori, dan kotegori pada setiap data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan 

mendeskripsikan fenomena terlebih dahulu dan menentukan kode secara manual 

dan dilanjutkan dengan pengodean di NVivo Versi 10. Tujuannya supaya proses 

analisis lebih teliti dan detail. 

Verifikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan peran matematika pada 

ATPH melibatkan partisipan P6 dan G1, sedangkan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa 

melibatkan guru matematika SMK-ATPH. P6 dan G1 melakukan verifikasi 

terhadap hasil pengodean yang berhubungan dengan ATPH. Guru matematika 
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melakukan verifikasi terhadap hasil pengodean yang berhubungan dengan 

kemampuan pemahaman dan penalaran siswa.  

Proses validitas dan reliabilitas tugas matematis berbasis ATPH 

melibatkan partisipan P6 dan G1 serta siswa SMK-ATPH di luar partisipan. Uji 

validitas dan reliabilitas tugas matematis dilakukan dengan mengacu pada 

pendapat Cohen et al. (2007). Validitas konten dipilih untuk melihat kesesuaian 

konteks atau situasi pada tugas dengan realitas ATPH baik secara teoritis maupun 

praktis. Validitas konten juga dilakukan untuk melihat kesesuaian KI dan KD 

mata pelajaran matematika dan unsur-unsur pembentuk tugas matematis lainnya 

oleh ahli pendidikan matematika. Reliabilitas tes dilakukan untuk melihat 

bagaimana konteks tugas yang disajikan mempengaruhi kinerja siswa dalam 

menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, peneliti ingin melihat tingkat keterbacaan 

tugas matematis. 

Literatur dalam penelitian grounded theory memiliki peran diantaranya 

untuk membangun dasar penelitian yang bersifat sementara, digunakan dalam 

pengodean teoritis,  penerapan teknik abduction, atau penjelasan lanjutan (Bryant 

& Charmaz, 2019). Literatur yang digunakan dalam proses pengodean adalah 

artikel dari jurnal-jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2 terbitan springer. Literatur 

digunakan untuk memperoleh kode teoritis dan menempatkan teori-teori tersebut 

bersama-sama dengan teori baru yang diperoleh. Selain itu, literatur digunakan 

sebagai verifikator terhadap hasil penelitian. 

 

3.5 Isu Etik dan Emik 

Penelitian ini melibatkan banyak partisipan dari berbagai latar belakang 

profesi. Pengambilan data pada penelitian ini didominasi dengan teknik 

wawancara. Partisipan mungkin saja merasa tidak nyaman ketika proses 

wawancara dan pengetahuannya digali. Khusus untuk siswa, selain wawancara, 

mereka menyelesaikan tugas matematis yang mungkin saja kurang diminati dan 

menjadi beban. Untuk itu, peneliti terlebih dahulu memaparkan tujuan penelitian, 

meminta kesediaan keikutsertaan berpartisipasi dalam penelitian, meminta izin 

perekaman, memberi kesempatan kepada partisipan untuk berhenti mengerjakan 

tugas matematis apabila terdapat ketidaknyaman.  
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Data yang diperoleh tentang relevansi matematika di ATPH bersifat 

subjektif bergantung pada pengalaman partisipan menggunakan matematika saat 

bekerja. Pemilihan tempat tinggal (tempat kerja) di daerah Ciamis dan 

Tasikmalaya yang memiliki sosio-cultural yang relatif homogen memberi 

dampak pada peran matematika yang tergali bersifat khas-budaya. Hal tersebut 

menggiring peneliti merancang tugas matematis sesuai budaya tersebut.  

Peneliti berusaha merancang tugas matematis yang bersesuaian dengan 

kebiasaan pembelajaran matematika di kelas ATPH. Peneliti merancang tugas 

dalam bentuk latihan dalam konteks ATPH hasil wawancara dengan teknisi, 

praktisi, dan akademisi tersebut. Padahal, tidak semua siswa  memiliki latar 

belakang petani. Berdasarkan hasil survey, 78 persen berasal dari keluarga petani 

dan sisanya bukan keluarga petani. Di sisi lain, pembelajaran ATPH mengacu 

pada standar kompetensi nasional yang sistem pertaniannya cenderung bersifat 

nasional. 

Isu-isu tersebut mengantarkan peneliti pada keyakinan bahwa desain 

grounded theory dengan tipe konstruktivisme adalah desain terbaik untuk 

penelitian ini. Tipe konstruktivisme ini bersifat relativis, di mana proses analisis 

dipandang sebagai terjemahan interpretatif yang bukan satu-satunya sudut 

pandang (Charmaz, 2009). Pada penelitian ini proposisi dibangun secara lokal 

oleh peneliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Teppo (2015) yang menyatakan 

bahwa posisi relativis artinya realitas dibangun secara lokal dan peneliti aktif 

dalam konstruksi data secara bersama-sama dengan partisipan di lokasi 

penelitian.


