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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan prosedur yang dilakukan 

seseorang secara sistematis untuk menjawab masalah yang diteliti 

dengan mengumpulkan dan menganalisis data (Suharsaputra, 

2012; Sarwono, 2006). Metode penelitian ini akan dibahas secara 

singkat dan jelas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

analisis data dan tahap penelitian. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan pembelajaran menggunakan model CPS dengan 

pendekatan Open Ended, kemampuan memecahkan masalah dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan model CPS 

dengan pendekatan Open Ended. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 

2013). 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang berhubungan dengan 
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angka yang dijumlahkan sebagai data untuk dianalisis 

menggunakan data numerik maupun statistik (Suharsaputra, 

2012). Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan penelitian 

dengan hasil datanya berupa pendeskripsian terhadap objek dan 

subjek yang diamati (Suharsaputra, 2012). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas VII SMP PGRI 01 DAU 

yang terletak di Jalan Raya Mulyoagung 123. Peneliti mengambil 

lokasi penelitian di SMP PGRI 01 DAU karena selama ini 

pembelajaran matematikanya belum pernah menggunakan model 

CPS dengan pendekatan Open Ended dan guru belum pernah 

memberikan penilaian terhadap kemampuan memecahkan 

masalah menggunakan langkah polya dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Pelaksanaan pembelajaran dan pengambilan data 

penelitian dilaksanakan pada pembelajaran semester genap 2017 

dan disesuaikan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP PGRI 

01 DAU tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 18 siswa. Objek 

penelitian ini adalah kemampuan memecahkan masalah 

matematika dan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran CPS dengan pendekatan Open 

Ended pada materi Bangun Datar Segiempat. 
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3.4 Data dan Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian merupakan data 

primer karena data diperoleh langsung dari sumber data, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Data hasil aktivitas guru dan aktivitas siswa terhadap 

keterlaksanaan pembelajarn menggunakan model CPS 

dengan pendekatan Open Ended melalui lembar observasi 

yang dilakukan observer pertama. 

2) Data kemampuan memecahkan masalah siswa yang diamati 

dari hasil tes uraian siswa pada akhir pertemuan 

menggunakan langkah polya. 

3) Data kemampuan berpikir kreatif siswa yang diamati melalui 

hasil tes akhir pertemuan. 

Sumber data aktivitas guru adalah saat guru melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas. Sedangkan sumber data aktivitas siswa, 

kemampuan memecahkan masalah matematika, dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa diperoleh dari siswa kelas VII SMP PGRI 

01 DAU semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model 

CPS dengan pendekatan Open Ended. Lembar tes untuk 

mengetahui kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan 
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berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah 

menggunakan model CPS dengan pendekatan Open Ended. 

1) Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2013). Metode 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur data 

aktivitas guru dan aktivitas siswa guna mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan metode CPS dengan 

pendekatan Open Ended. 

2) Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah sesuai dengan langkah polya 

dan juga untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Tes 

yang diberikan dalam penelitian ini berupa tes tertulis yang 

dilaksanakan secara individu. Hasil tes yang telah dikerjakan 

siswa kemudian dianalisis sesuai dengan langkah-langkah dan 

indikator yang sudah ditentukan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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lembar observasi untuk aktivitas guru dan siswa terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran, tes untuk kemampuan memecahkan 

masalah dan kemampan berpikir kreatif siswa. 

3.6.1 Instrumen Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Instrumen untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas 

siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaran menggunakan modle 

CPS dengan pendekatan Open Ended menggunakan lembar 

observasi. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai 

berikut: 

Nilai 1: Apabila langkah-langkah yang dilakukan guru tidak 

sesuai dengan RPP. 

Nilai 2: Apabila langkah-langkah pembelajaran ada yang tidak 

dilaksanakan oleh guru dan waktu tidak sesuai. 

Nilai 3: Apabila guru melaksanakan langkah pembelajaran sesuai 

dengan RPP, langkah-langkah yang dilakukan tidak 

berurutan tetapi ketetapan waktu sesuai. 

Nilai 4: Apabila guru melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan RPP, baik waktu maupun 

langkah-langkahnya. 

  



40 

 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru Menggunakan 

Model CPS dengan Pendekatan Open Ended 

Guru Skor 

 1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan 
1. Melakukan pembukaan dengan salam dan berdo’a. 

2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. 

3. menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Melakukan apersepsi 

 

 

  

Kegiatan Inti 
5. Memberikan permasalahan terbuka (LKS hal.1) dengan 

materi bangun datar serta membagikan LKS dan 

membentuk siswa menjadi 2-3 kelompok. 

6. Mengklarifikasi masalah dengan memberikan 

penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan  

7. Mengawasi dan membimbing siswa dalam melakukan 

pemecahan dan penyelesaian masalah. 

8. Mengarahkan agar siswa berdiskusi di dalam 

kelompoknya dan setiap anggota kelompok bebas 

mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah. 

9. Memimpin diskusi menyampaikan pertanyaan apakah, 

mengapa, dan bagaimana siswa mencapai tujuan belajar. 

10. Mengevaluasi pemecahan masalah siswa sehingga siswa 

bisa memilih alternative terbaik yang digunakan sebagai 

solusi. 

11. Membimbing siswa dalam menentukan strategi mana 

yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, 

kemudian menerapkannya sampai menemukan 

penyelesaian dalam LKS yang diberikan. 

12. Membimbing siswa untuk meringkas dan mereview 

kembali hasil pembelajaran. 

13. Sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran guru 

menggunakan berbagai penilaian kepada siswa seperti 

observasi, melengkapi tugas, dan tes. 

    

Kegiatan Penutup 

14. Memberi informasi mengenai materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

15. Mengakhiri pembelajaran dengan memberi pesan agar 

tetap belajar, berdoa, lalu mengucapkan salam penutup. 
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 Pedoman penskoran aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Nilai 1: Apabila siswa bisa melaksanakan pernyataan, namun 

masih banyak kekurangan. 

Nilai 2: Apabila siswa bisa melaksanakan pernyataan, namun 

masih ada kekurangan. 

Nilai   3: Apabila siswa bisa melaksanakan pernyataan dengan 

baik. 

Nilai 4: Apabila siswa melaksanakan pernyataan sangat baik 

sekali tanpa hambatan dan kendala apapun. 

Tabel 3.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Menggunakan 

Model CPS dengan Pendekatan Open Ended 

Siswa 
Skor 

1 2 3 4 

Kegiatan pendahuluan 
1. Menjawab salam 

2. Merespon guru 

3. Mendengarkan dan memahami tujuan pembelajaran 

4. Menjawab pertanyaan guru mengenai bagun datar segiempat 

    

Kegiatan Inti 
5. Mengamati dan memahami permasalahan dalam LKS. 

6. Mendengarkan klarifikasi/penjelasan dari guru. 

7. Melakukan pemecahan/penyelesaian masalah bangun datar segiempat. 

8. Melakukan diskusi dalam kelompoknya dan tiap anggota kelompok 

wajib menyampaikan pendapat yang berbeda tentang strategi masing-

masing. 

9. Menyampaikan pendapatnya pada kelompok lain dalam diskusi kelas. 

10. Bekerja sama menentukan alternatif penyelesaian terbaik yang mudah 

diterapkan dan dipahami. 

11. Mencoba menerapkan alternatif penyelesaian terpilih pada 

permasalahan baru yang ada. 

12. Meringkas dan meriview kembali hasil pembelajaran. 

13. Siswa mengerjakan soal yang telah dipersiapkan oleh guru.  

    

Kegiatan Penutup 

14. Menerima informasi mengenai materi pada pertemuan selanjutnya. 

15. Berdoa dan menjawab salam penutup dari guru. 
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3.6.2 Instrumen Penilaian Kemampuan Memecahkan 

Masalah Siswa 

Instrumen penilaian kemampuan pemecahan masalah 

siswa menggunakan tes uraian yang digunakan untuk menilai 

kemampuan pemecahan masalah menggunakan langkah Polya. 

Berikut merupakan rubrik penilaian pemecahan masalah siswa 

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah Polya yang 

tercantum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Rubrik Pemecahan Masalah 

No Indikator Rubrik Skor 

1. Memahami masalah    

a. Menuliskan apa 

yang diketahui 

dalam soal secara 

sistematik.  

 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal 

secara sistematik  dan  lengkap 

4 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal 

secara sistematik tetapi kurang lengkap 

3 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal 

secara sistematik  dan  salah satu lengkap 

2 

Tidak satupun yang ditulis 1 

a. Menuliskan 

bagian-bagian 

yang ditanyakan.  

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan 

secara lengkap 

4 

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan 

tetapi kurang lengkap 

3 

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan 

dan salah satu lengkap  

2 

Tidak satupun yang ditulis 1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merencanakan 

penyelesaian 

  

a. Menentukan 

hubungan antara 

data yang diketahui 

pada soal.  

Menentukan hubungan antara data yang 

diketahui pada soal, secara tepat.  

4 

Menentukan hubungan antara data yang 

diketahui pada soal, hampir tepat.  

3 

Menentukan hubungan antara data yang 

diketahui pada soal, tidak tepat.  

2 

Tidak menentukan apapun.  1 

b. Merencanakan 

rumus/strategi yang 

sistematis. 

 

Merencanakan rumus/strategi yang 

sistematis, secara tepat.  

4 

Merencanakan rumus/strategi yang 

sistematis, hampir tepat. 

3 
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  Merencanakan rumus/strategi yang 

sistematis, tidak tepat.  

2 

Tidak merencanakan rumus apapun.  1 

3. Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana 

  

a. Mengerjakan secara 

sistematis sesuai 

dengan strategi 

yang telah 

direncanakan. 

Mengerjakan secara sistematis sesuai 

dengan strategi yang telah direncanakan, 

secara lengkap. 

4 

Mengerjakan secara sistematis sesuai 

dengan strategi yang telah direncanakan, 

tetapi kurang lengkap. 

3 

Mengerjakan secara sistematis sesuai 

dengan strategi yang telah direncanakan, 

dan tidak tepat. 

2 

Tidak mengerjakan permasalahan.  1 

b. Mampu 

mendapatkan hasil 

jawaban sesuai 

dengan langkah 

yang dilakukan.  

Mendapatkan hasil jawaban, secara tepat. 4 

Mendapatkan hasil jawaban, kurang tepat. 3 

Mendapatkan hasil jawaban, tidak tepat. 2 

Tidak mendapatkan jawaban. 1 

4. Melakukan 

pengecekan kembali 

  

a. Memastikan 

jawaban dengan 

pertanyaan. 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, 

secara tepat. 

4 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, 

kurang  tepat. 

3 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, 

tidak tepat. 

2 

Tidak memastikan jawaban dengan 

pertanyaan.  

1 

b. Memastikan hasil 

perhitungan apakah 

sudah benar dengan 

menggunakan 

rumus yang sama.  

Memastikan hasil perhitungan dengan 

rumus yang sama, secara tepat.  

4 

Memastikan hasil perhitungan dengan 

rumus yang sama, kurang tepat. 

3 

Memastikan hasil perhitungan dengan 

rumus yang sama, tidak tepat. 

2 

Tidak memastikan jawabn dengan rumus 

yang sama.  

1 
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3.6.3 Instrumen Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa 

Penilaian soal tes mengacu pada pedoman pemberian 

skor kemampuan berpikir kreatif siswa yang diadaptasi dari 

Bosch (Setiawati, 2014) yakni: 

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa 

No. Aspek Skor Respon Siswa 

1 Kelancaran (fluency): 

kemampuan siswa 

menghasilkan banyak 

jawaban/gagasan 

pemecahan masalah 

secara lancar dan 

tepat. 

 

0 

 

1 

2 

3 

 

4 

Tidak memberikan jawaban atau memberikan 

jawaban yang salah. 

Memberikan satu jawaban yang belum selesai. 

Memberikan satu jawaban yang benar dan tepat. 

Memberikan dua jawaban dengan salah satu 

jawaban yang kurang tepat. 

Memberikan dua jawaban atau lebih dan benar. 

2 Keluwesan 

(flexibility): 

kemampuan siswa 

menyajikan sejumlah 

cara yang berbeda 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

0 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

Tidak memberikan jawaban atau memberikan 

jawaban dengan satu cara atau lebih tetapi salah. 

Memberikan jawaban dengan satu cara dan terdapat 

kekeliruan dalam perhitungan sehingga hasilnya 

salah. 

Memberikan jawaban dengan satu cara dan benar. 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara yang 

berbeda, satu cara benar tapi cara yang lain belum 

selesai. 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara yang 

berbeda dan benar. 

3 Keaslian (originality): 

berkaitan dengan 

kemampuan siswa 

menghasilkan cara 

baru/unik dari 

pemikiran yang telah 

ada. 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak memberikan jawaban atau cara penyelesaian. 

Memberikan jawaban dengan cara yang sudah 

sering digunakan. 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri tetapi 

tidak dapat dipahami. 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri, sudah 

terarah tetapi ada kekeliruan dalam perhitungan. 

Memberikan jawaban dengan cara sendiri dan 

benar. 
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3.7 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian 

hasil yang diperoleh dari observasi, tes akan dianalisa dengan 

cara mendiskripsikan bagaimana aktivitas guru dan aktivitas 

siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaran, kemampuan 

memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir kreatif siswa 

menggunakan model CPS dengan pendekatan Open Ended. 

3.7.1 Analisis aktivitas guru dan aktivitas siswa terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran matematika 

menggunakan model CPS dengan pendekatan Open 

Ended 

Aktivitas guru dan aktivitas siswa terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model CPS dengan 

pendekatan Open Ended diperoleh melalui lembar observasi yang 

diisi oleh observer pertama atau guru mata pelajaran matematika. 

Penilaian dilihat dari hasil skor pada lembar observasi yang 

digunakan. Nilai diperoleh dari lembar observasi yang 

dikualifikasikan untuk menentukan seberapa besar aktivitas guru 

dan aktivitas siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaran. 

Presentase keaktifan guru dan siswa dalam aktivitas pembelajaran 

dapat diukur menggunakan rumus dengan kriteria sebagai berikut. S = ∑ A∑ N 

Keterangan : 
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S = rata − rata skor aktivitas  ∑ A = Jumlah skor yang tercapai ∑ N = jumlah pernyataan 

Keberhasilan aktivitas guru dan siswa dapat diukur 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa 

No. Presentase yang Diperoleh (%) Keterangan 

1. , < 𝑆 ≤ ,  Sangat Baik 

2. , < 𝑆 ≤ ,  Baik 

3. , < 𝑆 ≤ ,  Cukup 

4. 𝑆 ≤ ,  Kurang 

(Kemendikbud, 2014) 

3.7.2 Analisis Kemampuan Memecahkan Masalah  

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat 

deketahui dengan melakukan analisa kuantitatif, dengan cara 

menganalisa lembar jawaban tes yang sudah dikerjakan oleh 

siswa. Lembar jawaban tersebut dianalisis sesuai dengan tahapan-

tahapan pemecahan masalah kemudian melakukan penskoran. 

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa 

dilakukan analisis nilai dengan rumus sebagai berikut: 𝐊 =  ∑  𝐲𝐚  ∑  𝐚 𝐚 ×  
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Tabel 3.6 Kriteria kemampuan pemecahan masalah Siswa 

Kriteria kreativitas siswa Kategori 

75 ≤ Kemampuan siswa ≤ 100 Kemampuan tinggi 

50 ≤ Kemampuan siswa < 75 Kemampuan sedang 

Kemampuan siswa < 50 Kemampuan kurang 

(Sumber: Yuliana dan Warli, 2011) 

3.7.3 Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat deketahui 

dengan melakukan analisa kuantitatif, dengan cara menganalisa 

lembar jawaban tes yang sudah dikerjakan oleh siswa. Lembar 

jawaban tersebut dianalisa sesuai dengan indikator penilaian 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kreatif siswa dilakukan analisis dengan 

menentukan nilai rata-rata yang dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Katergori Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Nilai Kategori 

Nilai < 55 Rendah 

55 ≤ Nilai < 75 Sedang 

Nilai ≥ 75 Tinggi 

(Mahmudi, 2010) 

Setelah nilai yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tabel 3.6, 

banyaknya siswa yang mencapai kategori tertentu dapat 

dinyatakan dalam persen menggunakan rumus dari Sudijono 

(2008) sebagai berikut: 
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𝐍 𝐚 =  ∑  𝐲𝐚  ∑  𝐚 𝐚 ×  

3.8 Tahap Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tahapan yang harus dilakukan 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan 

laporan. Adapun penjelasan pada tiap tahapan adalah sebagai 

berikut : 

3.8.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan sebelum penelitian, tahapan-

tahapan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan tempat dan waktu penelitian. 

b. Melakukan observasi dan wawancara dengan guru 

matematika kelas VII SMP PGRI 01 DAU untuk mengetahui 

metode dan model apa yang digunakan duru dalam 

pembelajaran, kemampuan memecahkan masalah siswa, dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, Lembar 

Kerja Siswa, lembar aktivitas guru dan siswa, lembar 

kemampuan memecahkan masalah siswa, serta lembar 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

d. Menyediakan alat dan bahan yang digunakan untuk 

membantu proses pemebelajaran seperti LCD dll. 
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3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah inti dari penelitian, tahapan-

tahapan pelaksanaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP

yang telah disusun.

b. Melakukan pengamatan selama proses pembelajaran dengan

menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh dua

orang observer yaitu teman sejawat. Objek yang diamati oleh

peneliti meliputi kemampuan memecahkan masalah siswa

dan kemampuan berpikir kreatif siswa.

3.8.3 Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengolah data 

hasil penelitian, menganalisis data, menarik kesimpulan hasil 

penelitian, dan menyusun laporan hasil penelitian. 


