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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitaian 

Sesuai dengan tujuan peneliti yaitu menjelaskan proses pembelajaran 

menggunakan model Example Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep matematika siswa, maka jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. 

Data deskriptif menjelaskan dan menggambarkan fakta dan kondisi selama proses 

pembelajaran secara tepat dan sistematis. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif akan mendeskripsikan 

tentang apa yang dialami subjek penelitian dalam bentuk kata-kata. Sedangkan 

penelitian kuantitatif akan menjelaskan tentang objek yang diteliti dengan 

pengumpulan data berupa angka. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah SMP Taman Harapan Malang 

kelas VIII B. Sekolah ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa belum pernah 

diterapkan pembelajaran melalui model Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pelajaran matematika. Selain itu, 

model Example Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep matematika siswa kelas VIII B SMP Taman Harapan Malang. Pelaksanaan 
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penelitian akan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran matematika pada semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka yang dijadikan subjek 

penelitian adalah 16 siswa kelas VIII B Taman Harapan Malang yang terdiri dari 7 

siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah penerapan model Example Non Example dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman konsep 

matematika. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data 

No Data Sumber Data 

1. Kevalidan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan tes 

Hasil validasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan tes 

2. Aktivitas guru selama menerapkan model 

Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

Lembar hasil observasi aktivitas guru selama 

menerapkan model Example Non Example 

dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

3. Aktivitas siswa selama menerapkan model 

Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Lembar hasil observasi aktivitas siswa selama 

menerapkan model Example Non Example 

dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

 

4.  Evaluasi berupa soal uraian yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis dan pemahaman konsep matematika 

Hasil jawaban tes siswa berupa soal uraian yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis dan pemahaman konsep 

matematika. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

angket atau kuisoner, observasi, dan tes. Ketiga metode ini akan dijelaskan masing-

masing sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket merupakan lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal-hal yang 

ingin diketahui. Penggunaan angket pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hasil validasi RPP dan validasi tes melalui penerapan model Example Non 

Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Kegiatan 

mengisi angket validasi RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran dan dosen ahli. 

2. Observasi 

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan 

melihat dan mengamati bagaimana keterlaksanaan aktivitas guru dan aktivitas 

siswa melalui model Example Non Example dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Pada kegiatan ini, peneliti akan dibantu oleh tiga 

observer.  

3. Tes 

Tes akan digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep matematika siswa. Pada penelitian ini, tes akan disajikan 

berupa soal uraian yang mengandung aspek-aspek penilaian berpikir kritis dan 

pemahaman konsep matematika. Tes akan diberikan pada akhir pembelajaran 

dipertemuan terakhir dimana tes akan dikerjakan oleh individu secara tertulis. 
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3.6 Isntrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, adalah lembar validasi RPP, 

lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan soal tes. 

3.6.1 Lembar Validasi RPP dan Tes 

a. Lembar Validasi RPP 

Lembar validasi RPP adalah lembar yang digunakan untuk memvalidasi RPP 

yang dibuat oleh peneliti kepada validator dengan menggunakan model Example Non 

Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Instrumen 

validasi RPP akan dijelaskan pada tabel 3.2 yang terdapat pada lampiran 1. 

b. Lembar Validasi Tes 

Lembar validasi tes adalah lembar yang digunakan untuk memvalidasi tes 

yang dibuat oleh peneliti kepada validator untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis dan pemahaman konsep siswa. Instrumen validasi tes akan dijelaskan pada tabel 

3.3 yang terdapat pada lampiran 2. 

3.6.2 Instrumen Aktivitas Guru 

Instrumen aktivitas guru bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru selama 

proses pembelajaran dengan model Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Observasi pada aktivitas guru ini akan 

dilakukan pada setiap pertemuan. Peneliti yang merupakan subjek akan dibantu oleh 

dua observer untuk mengamati aktivitas subjek (guru) selama pembelajaran. Aktivitas 

guru meliputi tiga kegiatan utama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Bentuk instrumen aktivitas guru selama menerapkan pembelajaran dengan 
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model Example Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) akan dijelaskan pada tabel 3.4 yang terdapat pada lapiran 3. 

3.6.3 Instrumen Aktivitas Siswa 

Instrumen aktivitas siswa dibuat untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dengan model Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Observasi untuk melihat aktivitas siswa 

dilakukan pada setiap pertemuan dan akan disajikan dalam tabel 3.5 yang terdapat 

pada lampiran 4. 

3.6.4 Instrumen Berpikir Kritis 

Tujuan dari pengguanaan lembar observasi berpikir kritis adalah untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa setelah kegiatan pembelajaran. 

Instrumen kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Nama Kemampuan Berpikir Kritis 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 

        

        

        

        

Keterangan: 

Aspek 1: Menentukan hal yang menjadi fokus dalam masalah yang disajikan 

Indikator : Siswa mampu menentukan hal-hal yang menjadi inti dari masalah yang 

ada. 

Aspek 2 : Memberikan alasan terhadap jawaban 

Indikator : Siswa mampu memberikan alasan terhadap jawabannya. 

Aspek 3: Menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki 
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Indikator: Siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan 

Aspek 4 : Memperkirakan simpulan yang akan didapat 

Indikator : Siswa mampu memberikan kesimpulan yang didapat dari jawabannya 

Aspek 5 : Memberikan contoh masalah atau soal yang serupa dengan yang sudah ada. 

Indikator : Siswa mampu menuliskan contoh lain yang serupa dengan soal yang telah 

diberikan 

Aspek 6 : Memeriksa kebenaran jawaban 

Indikator : Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan. 

Adapun kriteria pemberian skor (rubrik penilaian) dalam instrumen 

kemampuan berpikir kritis akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. Siswa mampu menentukan hal-hal yang menjadi inti dari masalah yang ada  

Apabila siswa  dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan secara benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan secara benar tetapi kurang lengkap 

3 

Apabila siswa dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan tetapi belum tepat 

2 

Apabila siswa tidak dapat menentukan informasi-informasi yang diketahui dan 

ditanyakan 

1 

2. Siswa mampu memberikan alasan terhadap jawabannya.  

Apabila siswa dapat memberikan alasan terhadap jawabannya dengan benar dan 

lengkap. 

4 

Apabila siswa Apabila siswa dapat memberikan alasan terhadap jawabannya 

dengan benar tetapi kurang lengkap. 

3 

Apabila siswa memberikan alasan terhadap jawabannya tetapi belum benar. 2 

Apabila siswa tidak dapat memberikan alasan. 1 

3. Siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan 

 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat dan lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 3 
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menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat tetapi belum lengkap. 

Apabila siswa mampu menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan tetapi belum benar. 

2 

Apabila siswa tidak menggunakan konsep yang telah diketahuinya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. 

1 

4. Siswa mampu memberikan kesimpulan yang didapat dari jawabannya  

Apabila siswa mampu memberikan kesimpulan dari jawaban dengan benar dan 

lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu memberikan kesimpulan dengan benar tetapi belum 

lengkap. 

3 

Apabila siswa memberikan kesimpulan tetapi belum tepat. 2 

 Apabila siswa tidak memberikan kesimpulan. 1 

5. Siswa mampu menuliskan contoh lain yang serupa dengan soal yang telah  

Diberikan 

 

Apabila siswa mampu menuliskan contoh lain yang serupa dengan soal yang 

telah diberikan dengan benar dan lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu menuliskan contoh lain yang serupa dengan soal yang 

telah diberikan dengan benar tetapi belum lengkap. 

3 

Apabila siswa memberikan contoh lain yang serupa dengan soal yang telah 

diberikan tetapi belum benar. 

2 

Apabila siswa tidak memberikan contoh lain yang serupa dengan soal yang telah 

diberikan. 

1 

6. Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan hasil 

dengan masalah yang ditanyakan 

 

Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar dan lengkap. 

4 

Apabila siswa mampu memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan dengan benar tetapi belum lengkap. 

3 

Apabila siswa memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan hasil 

dengan masalah yang ditanyakan  belum tepat. 

2 

Apabila siswa tidak memeriksa kembali semua informasi dan menyesuaikan 

hasil dengan masalah yang ditanyakan. 

1 

3.6.5 Instrumen Pemahaman Konsep Matematika 

Instrumen pemahaman konsep matematika ini akan digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman konsep matematika siswa setelah kegiatan 

pembelajaran. 

Instrumen kemampuan pemahaman konsep matematika siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Instrumen Pemahaman Konsep Matematika 

No. Nama Pemahaman Konsep Matematika 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 
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Keterangan: 

Aspek 1: Menyatakan ulang sebuah konsep 

Indikator: Siswa mampu menuliskan ulang konsep dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

Aspek 2: Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

Indikator: Siswa mampu mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya. 

Aspek 3: Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 

Indikator: Siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang dibahas. 

Aspek 4 : Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

Indikator : Siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol 

matematis dari materi yang sedang dibahas. 

Aspek 5 : Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

Indikator: Siswa mampu mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait dalam 

suatu konsep materi. 

Aspek 6 : Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Indikator : Siswa mampu menggunakan operasi-operasi yang tepat dalam 

menyelesaikan soal. 

Aspek 7: Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

Indikator: Siswa mampu menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah dengan 

langkah-langkah yang benar. 

Adapun kriteria pemberian skor (rubrik penilaian) dalam instrumen 

kemampuan pemahaman konsep matematika akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Rubrik Penilaian Pemahaman Konsep Matematika 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. Siswa mampu menuliskan ulang konsep dengan menggunakan bahasanya 

sendiri 

 

Apabila siswa mampu menuliskan ulang konsep dengan menggunakan 

bahasanya sendiri dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa mampu menuliskan ulang konsep dengan menggunakan 

bahasanya sendiri dengan benar tetapi belum lengkap 

3 

Apabila siswa menuliskan ulang konsep yang telah dipelajari dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri tetapi belum benar 

2 

Apabila siswa tidak menuliskan ulang konsep yang telah dipelajari dengan 

menggunakan kata-katanya sendiri 

1 

2. Siswa mampu mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya 

 

Apabila siswa mampu mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya dengan benar 

dan lengkap 

4 

Apabila siswa mampu mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya dengan benar 

tetapi belum lengkap 

3 

Apabila siswa mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya tetapi belum 

benar 

2 

Apabila siswa tidak mengelompokkan permasalahan yang akan diselesaikan 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan sesuai dengan konsepnya 

1 

3. Siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang dibahas  

Apabila siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang 

dibahas dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang 

dibahas dengan benar tetapi belum lengkap 

3 

Apabila siswa memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang dibahas tetapi 

belum benar 

2 

Apabila siswa tidak memberi contoh dan bukan contoh dari materi yang dibahas 1 

4. Siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol 

matematis dari materi yang sedang dibahas 

 

Apabila siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol 

matematis dari materi yang sedang dibahas dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol 

matematis dari materi yang sedang dibahas dengan benar tetapi belum lengkap 

3 

Apabila siswa menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol matematis 

dari materi yang sedang dibahas tetapi belum benar 

2 

 Apabila siswa tidak menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau simbol 

matematis dari materi yang sedang dibahas 

1 

5. Siswa mampu mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait dalam 

suatu konsep materi 

 

Apabila siswa mampu mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait 

dalam suatu konsep materi dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa mampu mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait 

dalam suatu konsep materi dengan benar tetapi belum lengkap 

3 

Apabila siswa mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait dalam suatu 

konsep materi tetapi belum benar 

2 
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Apabila siswa tidak mengkaji syarat-syarat perlu atau cukup yang terkait dalam 

suatu konsep materi 

1 

6. Siswa mampu menggunakan operasi-operasi yang tepat dalam 

menyelesaikan soal 

 

Apabila siswa mampu menggunakan operasi-operasi yang tepat dan lengkap 4 

Apabila siswa mampu menggunakan operasi-operasi yang tepat tetapi belum 

lengkap 

3 

Apabila siswa menggunakan operasi-operasi tetapi belum tepat 2 

Apabila siswa tidak menggunakan operasi-operasi 1 

7. Siswa mampu menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah dengan 

langkah-langkah yang benar 

 

 Apabila siswa mampu menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah 

dengan langkah-langkah yang benar dan lengkap 

4 

 Apabila siswa mampu menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah 

dengan langkah-langkah yang benar tetapi belum lengkap 

3 

 Apabila siswa menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah dengan 

langkah-langkah yang belum benar 

2 

 Apabila siswa tidak menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah dengan 

langkah-langkah 

1 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis dilakukan setelah data dari seluruh sumber data terkumpul. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, data kemudian akan 

dianalisis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Analisis data penelitian ini 

akan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Data hasil validasi RPP, 

aktivitas guru dan siswa, dan tes uraian yang dilakukan adalah mendeskripsikan 

bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model Example Non Example 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), kemampuan berpikir 

kritis, dan pemahaman konsep matematika siswa. 

3.7.1.1 Analisis Validasi RPP dan Tes 

a. Analiasis Validasi RPP 

Analisis lembar validasi RPP dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh berdasarkan hasil dari validator. Penilaian dilihat dari skor yang diberikan 
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pada setiap indikator. Hasil dari validasi RPP diperoleh dari rata-rata penilaian antara 

guru dan dosen ahli. Menurut (Maghfiroh, Susilo, & Ibrohim, 2016), untuk mencari 

presentase nilai validitas menggunakan rumus: 

Presentase nilai validitas RPP =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal
× 100% 

Mencari presentase rata-rata skor hasil validasi RPP dari semua validator 

dapat menggunakan rumus: 

 Rata − rata hasil validasi RPP keseluruhan (𝑥) =
jumlah nilai validitas

jumlah validator
 

Keberhasilan RPP pada penerapan model Example Non Example dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat diukur dengan sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Kevalidan RPP 

Tingkat Kevalidan (%) Kategori 

85,00 < 𝑥 ≤ 100,00 Sangat valid 

70,00 < 𝑥 ≤ 85,00 Cukup valid 

50,00 < 𝑥 ≤ 70,00 Kurang valid 

01,00 < 𝑥 ≤ 50,00 Tidak valid 

(Maghfiroh,dkk., 2016) 

b. Analisis Validasi Tes 

Analisis lembar validasi tes dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh berdasarkan hasil dari validator. Penilaian dilihat dari skor yang diberikan 

pada setiap aspek. Hasil dari validasi tes diperoleh dari rata-rata penilaian antara guru 

dan dosen ahli. Menurut (Maghfiroh, dkk., 2016), untuk mencari presentase nilai 

validitas menggunakan rumus: 

Presentase nilai validitas tes =
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal
× 100% 
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Mencari presentase rata-rata skor hasil validasi tes dari semua validator dapat 

menggunakan rumus: 

 Rata − rata hasil validasi tes keseluruhan (𝑥) =
jumlah nilai validitas

jumlah validator
 

Keberhasilan tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

siswa dapat dilihat pada kategori penilaian kevalidan tes sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Kategori Penilaian Kevalidan Tes 

Tingkat Kevalidan (%) Kategori 

85,00 < 𝑥 ≤ 100,00 Sangat valid 

70,00 < 𝑥 ≤ 85,00 Cukup valid 

50,00 < 𝑥 ≤ 70,00 Kurang valid 

01,00 ≤ 𝑥 ≤ 50,00 Tidak valid 

(Maghfiroh,dkk., 2016) 

3.7.1.2 Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

Analisis aktivitas guru dan siswa dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh berdasarkan lembar observasi guru dan siswa. Penilaian dapat dilihat dari 

skor pada lembar observasi yang digunakan. Persentase keberhasilan diperoleh dari 

rata-rata presentase aktivitas guru dan siswa pada setiap pertemuan. 

𝑃ersentase aktivitas =  
jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal
 × 100 % 

Mencari rata-rata persentase aktivitas guru dan siswa dari semua pertemuan 

dapat menggunakan rumus: 

Rata − rata persentase keseluruhan (𝑥) =
jumlah presentase per pertemuan

jumlah pertemuan
 

Hasil presentase dari aktivitas guru dan siswa kemudian dikualifikasikan pada 

tabel berikut guna mengukur tingkat keberhasilan guru dan siswa pada aktivitas 

belajar yaitu:  
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Tabel 3.12 Kualifikasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Nilai Aktivitas Siswa dan Guru (%) Kualifikasi 

85,00 < 𝑥 ≤ 100 Sangat Baik 

70,00 < 𝑥 ≤ 85,00 Baik 

55,00 < 𝑥 ≤ 70,00 Cukup Baik 

40,00 < 𝑥 ≤ 55,00 Kurang 

0 < 𝑥 ≤ 40,00, Sangat Kurang 

(Mawaddah & Anisah, 2015) 

3.7.1.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Mengetahui kemampuan berpikir kritis pada siswa dilakukan dengan 

menggunakan tes evaluasi setelah pertemuan terakhir selesai. Untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang menerapkan model Example 

Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

KB =
Jumlah skor yang didapat setiap indikator

Skor maksimal tiap indikator ×  Jumlah indikator
× 100 

 Keterangan: 

KB : Kemampuan berpikir kritis 

Nilai kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dari perhitungan kemudian 

dikualifikasikan sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 3.13 Kualifikasi Kemampuan Berpikir Kritis 

Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Kualifikasi 

85,00 < 𝐾𝐵 ≤ 100 Sangat Baik 

70,00 < 𝐾𝐵 ≤ 85,00 Baik 

55,00 < 𝐾𝐵 ≤ 70,00 Cukup Baik 

40,00 < 𝐾𝐵 ≤ 55,00 Kurang 

0 < 𝐾𝐵 ≤ 40,00, Sangat Kurang 

(Djafar, 2014) 
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3.7.1.4 Analisis Pemahaman Konsep Matematika 

Analisis pada tahap ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman 

konsep matematika berdasarkan tes evaluasi pada akhir pertemuan. Untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa melalui pembelajaran 

yang menerapkan model Example Non Example dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 KP =
Jumlah skor yang didapat setiap indikator

Skor maksimal tiap indikator ×  Jumlah indikator
× 100 

Keterangan: 

KP : Kemampuan Pemahaman konsep matematika 

Nilai pemahaman konsep matematika siswa yang diperoleh dari perhitungan 

kemudian dikualifikasikan sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 3.14 Kualifikasi Pemahaman Konsep Matematika 

Nilai Pemahaman Konsep Matematika Kualifikasi 

85,00 < 𝐾𝑃 ≤ 100 Sangat Baik 

70,00 < 𝐾𝑃 ≤ 85,00 Baik 

55,00 < 𝐾𝑃 ≤ 70,00 Cukup Baik 

40,00 < 𝐾𝑃 ≤ 55,00 Kurang 

0 < 𝐾𝑃 ≤ 40,00, Sangat Kurang 

(Djafar, 2014) 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang telah diperoleh dan 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Terdapat tiga tahap dalam analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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a. Reduksi Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 

akan dikumpulkan dan dikelompokkan hal-hal yang menjadi pokok dengan 

membuat ringkasan-ringkasan sehingga data yang diolah sesuai dengan tema 

penelitian. 

b. Penyajian Data 

Data yang telah dikelompokkan dan dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk 

tulisan deskriptif agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah terkumpul dan terangkum kemudian disimpulkan dengan 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-

konsep dalam penelitian. 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian memuat tiga tahapan yang terdiri dari perencanaan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. 

3.8.1 Perencanaan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahapan awal, dimana kegiatan-kegiatannya meliputi 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Menentukan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah di SMP Taman Harapan Malang. 

Penggunaan model Example Non Example dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL)  merupakan hal yang baru dalam pembelajaran di 
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sekolah ini, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi guru terutama mata pelajaran matematika dalam menerapkan 

model ataupun pendekatan pembelajaran. 

2. Menentukan Waktu Penelitian 

Penetapan waktu penelitian berdasarkan materi yang akan diteliti  dan sesuai 

dengan jadwal pelajaran matematika. 

3. Menentukan materi yang akan diajarkan 

Penentuan materi disesuaikan dengan yang diajarkan di kelas yaitu materi kelas 

VIII pada semester ganjil. 

4. Menyusun RPP 

RPP dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran model Example Non 

Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang 

telah dijabarkan pada bab II dengan materi relasi dan fungsi. Dimana RPP akan 

divalidasi oleh satu guru dan satu dosen ahli. 

5. Membuat soal tes  

Soal yang digunakan sebagai tes evaluasi adalah soal berupa uraian yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan inti dari kegiatan dalam penelitian. Dalam 

hal ini peneliti berperan sebagai guru yang bertugas untuk melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model Example Non Example dengan pendekatan 
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Contextual Teaching and Learning (CTL). Proses pembelajaran yang dilangsungkan 

mengacu pada RPP yang telah dirancang dan dibuat sebelumnya. 

Pada pembelajaran melalui penerapan model Example Non Example dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), siswa akan disajikan gambar-

gambar yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kemudian siswa 

diminta untuk menganalisis gambar tersebut secara berkelompok dimana langkah-

langkah pembelajarannya telah diuraikan pada bab II. Kegiatan penelitian ini akan 

dibantu oleh tiga observer yang terdiri daru satu guru mata pelajaran dan satu teman 

sejawat, dimana mereka akan bertugas untuk mengawasi dan melihat proses 

pembelajaran di kelas. 

Setelah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model Example Non 

Example dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), maka 

tahapan selanjutnya sesuai dengan rancangan penelitian adalah melakukan tes 

evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

3.8.3 Pembuatan Laporan Penelitian 

Setelah tahap perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan 

mengumpulkan data-data, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan laporan yang 

merupakan kegiatan akhir penelitian yang berisi kegiatan analisis data yang diperoleh 

dari data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah dan diuraikan sesuai fakta 

yang ada selama pembelajaran berlangsung. Pengolahan data akan disesuaikan 

dengan instrumen yang telah dibuat sebelumnya. Laporan ini berisi tentang 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model Example Non Example dengan 
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pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dan juga berisi deskripsi 

kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep matematika siswa melalui 

penerapan  model Example Non Example dengan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


