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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian akan menjelaskan tentang data yang akan dikumpulkan. 

Metode penelitian ini akan menjelaskan cara penelitian yang dilaksanakan. Dalam 

metode penelitian ini juga akan dijelaskan tentang jenis dan pendekatan yang akan 

digunakan saat penelitian berlangsung.  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian 

komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

membandingkan lebih dari satu objek dengan perlakuan berbeda. Pada penelitian 

ini akan dibandingkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan Higher 

Order Thinking Skill (HOTS) dengan pembelajaran yang konvensional.  

Pendekatan untuk penelitian ini yaitu pendekatan gabungan. Pendekatan 

gabungan merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini tidak hanya mencakup tentang hasil (quantitative), 

tetapi juga mencakup tentang proses (qualitative) sehingga pendekatan gabungan 

merupakan pendekatan yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Secara filosofi 

pendekatan gabungan bersifat praktis dan terapan.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di SMPN 6 Singosari. Sekolah ini telah 

menggunakan kurikulum 2013 yang dapat menunjung berlangsungnya penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April untuk menyesuaikan dengan 

materi statistika kelas VII SMP.  
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3.3 Prosedur Penelitian  

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penilitian yang menggunakan 

pendekatan gabungan (mixed methods). Cresswell (2008) menjelaskan bahwa 

aspek penting yang digunakan untuk merancang prosedur penelitian yang 

menggunakan pendekatan gabungan yaitu waktu, bobot, pencampuran, dan 

teorisasi. Berikut prosedur penelitian yang akan dilaksakan sesuai dengan gagasan 

Cresswell (2008). 

1. Aspek timing (waktu) 

Berdasarkan aspek timing (waktu), penelitian akan mengumpulkan data 

kualitatif terlebih dahulu. Pengumpulkan data kualitatif peneliti akan 

mengamati pembelajaran statistika menggunakan pendekatan HOTS. 

Pengamatan ini berfokus pada proses pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk memecahkan masalah menggunakan kemampuan berfikir tingkat 

tingginya. Proses yang dimaksud yaitu pengolahan pengentahuan siswa 

dengan informasi baru yang didapatkan untuk dapat memecahkan masalah 

yang diberikan.  

Setelah data kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data kuantitatif 

yaitu mengumpulkan hasil belajar siswa yang didapatkan melalui tes tertulis. 

Tes tertulis ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi 

yang diberikan. Selain itu, tes ini juga dapat mengukur seberapa terampil 

siswa dalam menentukan langkah – langkah pemecahan masalah.  

2. Aspek weighting (bobot) 

Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan dari pendekatan HOTS. 

Sehingga proses pembelajaran akan menjadi pokok perhatian pada penelitian 
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ini. Melalui penelitian ini pendekatan HOTS akan diterapkan untuk dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah sehari – hari 

yang berkaitan pada materi statistika. Namun, hasil belajar siswa juga akan 

menjadi perhatian untuk dapat mengukur keberhasilan dari penerapan 

pendekatan ini. Selain diharapkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas, 

diharapkan juga proses tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sehingga, bobot penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif diharapkan 

akan seimbang dikarenakan keduanya saling berpengaruh.  

3. Aspek mixing (pencampuran) 

Hasil pengamatan proses pembelajaran menggunakan pendekatan HOTS 

akan digabungkan dengan hasil belajar siswa yang didapatkan melalui tes. 

Dari hasil yang dicampurkan diharapkan proses pembelajaran tersebut 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sehingga bukan hanya kualitas 

pembelajaran yang baik melainkan hasil belajar siswa juga berpengaruh baik.  

4. Aspek Teorizing (Teori) 

Penerapan pendekatan HOTS ditujukan untuk meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa. Langkah–langkah pemecahan 

masalah yang akan diterapkan mengikuti langkah–langkah yang dijelaskan 

oleh Polya (1971) yaitu memahami, merencanakan, mencari solusi dan 

mengevaluasi. Masalah yang akan diberikan dalam pembelajaran adalah 

masalah statistika SMP kelas VII.  

3.4 Populasi Dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2008) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Singosari. Sampel yang digunakan merupakan kelas yang memiliki siswa 

berkemampuan homogen.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data 

secara sistematis untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan pada penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara  

Wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu mewawancarai guru 

sebagai sumber tentang perkembangan keterampilan pemecahan masalah 

siswa sebelum dan setelah menggunakan pendekatan HOTS. Selain guru, 

peneliti juga akan mewawancarai siswa sebagai objek penelitian untuk 

mengetahui keberhasilan dari proses penerapan pendekatan HOTS pada 

pembelajaran statistika.  

2. Observasi  

Pada penelitian ini observasi ditujukan untuk mengamati proses penerapan 

pendekatan HOTS meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan 

masalah. Proses yang dimaksud yaitu langkah – langkah pembelajaran yang 

dilakukan siswa.  

3. Tes Tertulis 

Tes tertulis merupakan tugas atau latihan yang diberikan untuk mengukur 

kemampuan seseorang. Tes yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu tes 
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tertulis pada akhir pembelajaran. Tujuan dari tes tertulis ini untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi dan hasil dari pemecahan masalah siswa. 

Tes ini akan menjadi data untuk pengaruh pendekatan HOTS terhadap 

ketrampilan pemecahan masalah.  

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah 

dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul pada 

penelitian ini merupakan data nilai hasil tes tulis siswa yang berupa angka-angka 

maka teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik.   Analisis 

statistik yang digunakan yaitu  Independent Sample T-Test. Tes ini berfungsi 

untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok. Pada penelitian ini akan 

digunakan dua kelas yaitu satu kelas akan diterapkan pendekatan HOTS dalam 

pembelajarannya dan kelas lainnya menggunakan model pembelajaran yang biasa 

diterapkan di kelas.  

Rumus Independent Sample T- Test yaitu: 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =
𝑀1 − 𝑀2

√
𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

Keterangan : 

M1 = rata-rata nilai kelas A 

M2 = rata-rata nilai kelas B 

SS1 = Sum of Square kelas A 

SS2 = Sum of Square kelas B 

n1 = Jumlah siswa kelas A 

n2 = Jumlah siswa kelas B 
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Taraf signifikansi α yang ditentukan pada penelitian ini yaitu 0.05 dengan 

hipotesis sebagai berikut.  

Ha : Pendekatan HOTS berpengaruh terhadap keterampilan 

pemecahan masalah.   

Ho : Pendekatan HOTS tidak berpengaruh terhadap keterampilan 

pemecahan masalah 

 Kesimpulan penelitian diambil berdasarkan perbandingan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡 dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏. Apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡 > 𝑡𝑡𝑎𝑏 maka ada pengaruh pendekatan HOTS terhadap 

keterampilan pemecahan masalah (Ho ditolak). Sebaliknya jika 𝑡ℎ𝑖𝑡 < 𝑡𝑡𝑎𝑏 maka 

tidak ada pengaruh HOTS terhadap keterampilan pemecahan masalah (Ho 

diterima).  

Data kualitatif dari penelitian ini didapat dari kegiatan observasi dan 

wawancara. Berdasarkan hasil observasi, analisis data yang dilakukan pada 

pengumpulan data observasi yaitu : 

𝑁𝑝 =  
𝑅

𝑆𝑚
× 100 

Keterangan : 

Np = Nilai yang diharapkan  

R  = Skor observasi  

Sm = Skor maksimal observasi 
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Berdasarkan lembar observasi akan diberikan kriteria sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Kategori Kegiatan Guru dan Siswa  
Rentang Kategori (%) Kategori 

≥80 Sangat Baik 

60≤N<80 Baik 

40≤N<60 Cukup Baik 

20≤N<40 Kurang  

<20 Sangat Kurang  

(Sumber : adaptasi dari Aqib, dkk, 2011 : 41) 

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil wawancara yaitu 

ada 3 tahap, yaitu : 

1) Reduksi data data adalah merangkum hal – hal pokok dari hasil wawancara 

untuk dapat memfokuskan pada hal – hal yang penting.  

2) Penyajian data dari hasil wawancara berupa narasi. Narasi tersebut akan 

menguraikan tentang proses pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan HOTS serta proses siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang diberikan.  

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi yang dihasilkan merupakan kesimpulan dari 

proses penerapan pendekatan HOTS yang dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan. 
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