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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian merupakan langkah-langkah, strategi, atau cara 

ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang 

diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Peneliti menggunakan penelitian bersifat kualitatif karena 

melibatkan pengukuran suatu ciri tertentu. Untuk menemukan 

sesuatu dalam pengamatan, peneliti harus mengetahui apa yang 

menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu peneliti menghitung dari satu, 

dua, tiga, dan seterusnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

peneliti akan menganalisis data menggunakan angka, rata-rata, dan 

persentase. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mangambil lokasi di SMPN 1 

Karangploso. yang bertempat di Jl. P.B Sudirman No. 49 

Karangploso. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

penerapan metode brainstorming pada materi Sistem Persamaan 

Linier Dua Variabel pada kelas VIII F di SMPN 1 Karangploso. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 – 19 Januari 2016. 
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3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah siswa Kelas VIII tahun ajaran 2016/2017 

berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 16 putri dan 16 putra. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah aktivitas siswa dan 

pemahaman matematis siswa. Untuk melihat aktivitas siswa 

peneliti hanya melihat satu kelompok yang dipilih secara acak dan 

setiap kelompok memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

berdasarkan hasil kegiatan belajar yang diperoleh sebelum 

penelitian. Sedangkan untuk melihat kemampuan pemahaman 

matematis siswa peneliti hanya mengambil 4 siswa 

berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan 

berkemampuan rendah berdasarkan hasil ulangan harian yang 

diperoleh saat pembelajaran sebelum penelitian. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah secara 

berurutan dari awal hingga akhir yang dilakukan dalam penelitian. 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.4.1 Perencanaan Penelitian 

Sebelum adanya perencanaan dilakukan kegiatan 

wawancara kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses 
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belajar mengajar dikelas. Dalam perencanaan ini peneliti 

melakukan beberapa hal yaitu: 

1) Menyusun rencana pembelajaran (RPP) yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan.  

2) Membuat lembar observasi aktivitas siswa  

3) Membuat lembar pemahaman matematis siswa 

4) Membuat LAK (Lembar Aktivitas Kegiatan)  

5) Membuat soal kuis 

6) Membuat soal tes 

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun dalam perencanaan. Proses dalam tindakan 

ini mengikuti urutan kegiatan sebagaimana yang terdapat 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dibuat yaitu sebanyak empat kali pertemuan. Pada pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan pembelajaran dengan 

metode brainstorming pada materi sistem persamaan linier dua 

variabel. Sedangkan pada pertemuan keempat dilaksanakan tes 

akhir. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Pada kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun pada 

perencanaan. 
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2) Melaksanakan pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas siswa yang 

dilakukan selama kegiatan berlangsung berdasarkan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

3) Mengadakan kuis 

Kuis dilakukan setiap hari diakhir kegiatan belajar 

mengajar. Kuis ini dilakukan untuk melihat skor 

perkembangan individu. 

4) Mengadakan tes pada akhir kegiatan pembelajaran 

Tes dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur 

pemahaman matematis siswa dengan materi sistem 

persamaan linier dua variabel berdasarkan Kompetensi 

Dasar yang telah ditentukan. Setelah semua proses 

dilaksanakan, jawaban siswa dievaluasi sesuai dengan 

pedoman penskoran yang dipakai. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

Menurut Sudjana (2005) observasi atau pengamatan sebagai 

alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa 
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selama pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming 

yang berlangsung selama empat kali pertemuan. Peneliti 

melakukan pengamatan sendiri. Pada pertemuan pertama, peneliti 

mengamati satu kelompok yang dipilih secara acak. Untuk 

pertemuan kedua dan ketiga peneliti mengamati kelompok yang 

sama seperti kelompok yang diamati pada pertemuan pertama. 

Untuk pertemuan keempat peneliti melakukan ulangan harian. 

Pengamat harus memberi tanda ( √ ) pada kotak-kotak yang 

terdapat pada lembar aktivitas siswa.  

2) Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data tentang 

proses pembelajaran yang menggambarkan proses di dalam kelas 

saat guru (peneliti) menerapakan metode brainstorming. Data 

fokus masalah tentang hasil pemahaman matematis dari beberapa 

siswa yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.  

3) Tes 

 Menurut Arikunto (2006) Tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini ditujukkan 

kepada siswa untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
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matematis siswa secara tertulis maupun secara lisan dalam 

pembelajaran setelah diterapkan metode pembelajaran 

brainstorming. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah lembar aktivitas siswa, lembar pemahaman 

matematis siswa secara tertulis, lembar pemahaman matematis 

siswa secara lisan, dan lembar tes. 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen yang digunakan 

untuk melihat aktivitas siswa selama penerapan metode 

pembelajaran brainstorming berlangsung. Aktivitas yang dinilai 

disini meliputi aktivitas visual, aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan, aktivitas menulis, aktivitas mental. Kegiatan 

observasi ini dilakukan mulai awal pertemuan sampai akhir 

pertemuan dalam pembelajaran. 

b. Lembar Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Tes merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka 

meLAKsanakan kegiatan pengukuran yang didalamnya berisi 

suatu pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Dalam penelitian ini 

tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
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matematis siswa baik secara tertulis maupun lisan. Untuk soal 

kemampuan pemahaman matematis siswa secara tertulis ini 

disusun oleh peneliti dimana mengandung semua aspek dari 

pemahaman secara tertulis. Soal tersebut berbentuk uraian soal. 

Sedangkan untuk tes kemampuan pemahaman matematis secara 

lisan menggunakan presentasi. 

Untuk melakukan tes, pasti kita membutuhkan kisi-kisi untuk 

melakukannya. Kisi-kisi merupakan suatu format yang memuat 

pedoman untuk menulis soal menjadi suatu tes. Dalam penulisan 

kisi-kisi harus memperhatikan syarat-syaratnya, seperti mewakili 

isi kurikulum yang akan diujikan, komponen-komponennya jelas, 

rinci, dan mudah dipahami, serta soal-soalnya dapat dibuat sesuai 

dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Observasi aktivitas siswa 

Rubrik penilaian aktivitas siswa dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, acuan 

penskoran yang digunakan sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 RUBRIK PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS SISWA 

NO Aspek yang 

diamati 

(komponen) 

Kriteria Skor Skor 

1 Aktivitas 

Visual 

Terlihat, dengan dorongan 

guru 

Terlihat, bila dengan teman-

teman 

Terlihat, berani sendiri tapi 

kurang tepat 

Terlihat, berani sendiri dan 

tepat 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Aktivitas Lisan Tidak menyampaikan 

pendapat apapun 

Menyampaikan pendapat 

tapi tidak sesuai 

Menyampaikan pendapat 

tapi kurang tepat 

Menyampaikan pendapat 

dengan tepat 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3 Aktivitas 

Mendengarkan 

Tidak serius 

Serius, tapi tidak memahami 

tugas 

Serius, memahami tugas tapi 

kadang-kadang 

Serius, memahami tugas dan 

konsekuen terhadap tugas 

yang diberikan 

1 

2 

 

3 

 

4 
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4 Aktivitas 

Menulis 

Tidak menulis 

Mau menulis, tapi setelah 

ditegur 

Mau menulis, tapi kadang 

melanggar peraturan 

Mau menulis sesuai aturan 

yang ada 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 Aktivitas 

Mental 

Tidak mampu 

menyelesaikan 

Mampu menyelesaikan tapi 

tidak paham 

Mampu menyelesaikan tapi 

ada bagian yang kurang 

paham 

Mampu menyelesaikan dan 

memahami terhadap 

pelajaran yang diberikan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Analisis aktivitas siswa dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, analisis data yang 

digunakan sebagai berikut: 

   

P = 
jumlah skor yang diperoleh

n x skor maksimal
 x 100% 

(Pratamanita, 2010) 

Keterangan: 

𝑃= Persentase aktivitas siswa  

n = jumlah siswa 
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Tabel 3.2 Persentase dan Kriteria Aktivitas Siswa 

Persentase 

Aktivitas 

Kriteria Aktivitas 

85% ≤ P ≤ 100% Sangat Baik 

70% ≤ P ≤ 84% Baik 

55% ≤ P ≤ 69% Cukup Baik 

40% ≤ P ≤ 54% Kurang Baik 

P < 40% Sangat Kurang 

(Sumber: Depdiknas, 2002) 

3.7.2 Observasi Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa 

Adapun untuk acuan penilaian data yang digunakan 

untuk memberi skor dalam rubrik kemampuan pemahaman 

matematis sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Pemahaman Matematis Siswa 

Tingkat 

Pemahaman 

Kriteria Skor 

Tidak Paham Jawaban hanya mengulang 

pertanyaan 

0 

Miskonsepsi  Jawaban menunjukkan adanya 

kesalahan konsep dengan 

yang dipelajari 

1 

Miskonsepsi 

sebagian 

Jawaban memberikan 

sebagian informasi yang benar 

tapi menunjukkan adanya 

2 
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kesalahan konsep dalam 

menjelaskan 

Paham sebagian Jawaban benar dan 

mengandung paling sedikit 

satu konsep ilmiah serta tidak 

mengandung satu kesalahan 

konsep 

3 

Paham seluruhnya Jawaban benar dan 

mengandung seluruh konsep 

ilmiah 

4 

 

 

Adapun untuk analisa data yang digunakan untuk 

menganalisa data kemampuan pemahaman matematis sebagai 

berikut: 

P = 
jumlah skor yang diperoleh

n x M
 x 100% 

Keterangan: 

P : Presentase kemampuan pemahaman matematis siswa 

n : Jumlah siswa 

M  : Skor maksimal masing-masing indikator  

Kemampuan pemahaman matematis siswa dapat  diukur 

dengan menggunakan kategori sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Presentase Pemahaman Matematis Siswa 

Persentase Kriteria 

85% ≤ P ≤ 100% Sangat Baik 

70% ≤ P ≤ 84% Baik 

55% ≤ P ≤ 69% Cukup Baik 

40% ≤ P ≤ 54% Kurang Baik 

P < 40% Sangat Kurang 

     (Sumber: Depdiknas, 2002) 


