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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini akan membahas di antaranya yaitu jenis dan pendekatan 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 

dan prosedur penelitian. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan menjelaskan penerapan model Think 

Pair Share (TPS) dengan metode problem solving, serta untuk mengetahui 

kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

penalaran TIMSS menggunakan model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

problem solving. Sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif. 

Menurut Hamalik (2013), penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan hanya 

berusaha menggambarkan keadaan subjek yang diteliti secara jelas dan dapat 

melibatkan data kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif.  

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif karena 

data yang diperoleh dari penelitian berupa kata-kata yang dipaparkan secara 

deskriptif sesuai dari hasil pegamatan selama penelitian berlangsung. Sedangkan 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk perhitungan rumus pada analisis data 

untuk melihat persentase kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa tanpa 

adanya uji statistik yang kompleks. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik 

deskriptif untuk menghitung persentase dan rata-rata kelas. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 8 Malang kelas VIII A. 

Proses pelaksanaan dan pengambilan data dilaksanakan pada pembelajaran 

semester genap tahun ajaran 2017/2018 dan disesuaikan dengan jadwal mata 

pelajaran matematika yang berlangsung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Tanggal  Pertemuan   Sub Materi 

17 April 2018 Pertemuan 1 Menganalisis Data dan Mean 

18 April 2018 Pertemuan 2 Median dan Modus 

2 Mei 2018 Pertemuan 3 Ukuran Penyebaran Data (Jangkauan, 

Kuartil, Jangkauan Interkuartil, dan 

Simpangan Kuartil) 

3 Mei 2018 Pertemuan 4 Tes Evaluasi dan Wawancara 

   

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 8 Malang 

yang berjumlah 33 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 13 siswa dan 

jumlah siswa perempuan sebanyak 20 siswa. Objek yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah penerapan model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

problem solving, kemampuan bernalar, dan proses metakognisi siswa.  

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Data dan Sumber Data 

No. Data  Sumber Data 

1. Aktivitas guru selama menerapkan model 

Think Pair Share (TPS) dengan metode 

Problem Solving 

Lembar hasil observasi aktivitas guru selama 

menerapkan model Think Pair Share (TPS) 

dengan metode Problem Solving 

2. Aktivitas siswa selama menerapkan model 

Think Pair Share (TPS) dengan metode 

Problem Solving 

Lembar hasil observasi aktivitas siswa 

selama menerapkan model Think Pair Share 

(TPS) dengan metode Problem Solving 

3. Evaluasi berupa soal penalaran TIMSS 

yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bernalar siswa 

Hasil jawaban siswa berupa soal penalaran 

TIMSS yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bernalar siswa 
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No. Data  Sumber Data 

4. Hasil wawancara terhadap siswa dalam 

menyelesaikan soal TIMSS yang 

digunakan untuk mengetahui proses 

metakognisi siswa 

Pedomana wawancara terhadap siswa dalam 

menyelesaikan soal TIMSS yang digunakan 

untuk mengetahui proses metakognisi siswa 

   

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu 

lembar observasi, tes berdasarkan soal penalaran TIMSS, dan wawancara. Ketiga 

metode ini akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut: 

3.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan 

melihat dan mengamati bagaimana keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa melalui 

model Think Pair Share (TPS) dengan metode Problem Solving. Pada kegiatan ini, 

peneliti akan dibantu oleh 3 observer lain, 1 guru mata pelajaran dan 2 teman 

sejawat. 

3.5.2 Lembar Tes 

Lembar tes akan digunakan untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa 

setelah diterapkannya model Think Pair Share (TPS) dengan metode problem 

solving. Pada penelitian ini, lembar tes akan disajikan berupa soal penalaran TIMSS 

yang mengandung aspek penalaran siswa. Lembar tes akan diberikan pada akhir 

pembelajaran pertemuan terakhir di mana tes akan dikerjakan secara individu dan 

tertulis. 

3.5.3 Wawancara 

Wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data terkait proses 

metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal penalaran TIMSS yang diberikan 
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pada saat evaluasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, 

hal ini dikarenakan proses metakognisi siswa dapat dilihat dari pertanyaan-

pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara. Wawancara ini akan 

dilakukan setelah dievaluasinya hasil tes soal penalaran TIMSS yang dikerjakan 

oleh siswa. Kemudian berdasarkan hasil tes soal penalaran TIMSS akan dilakukan 

wawancara kepada masing-masing siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar validasi RPP, 

lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan pedoman 

wawancara. 

3.6.1 Instrumen Penilaian Aktivitas Guru 

Instrumen aktivitas guru bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru selama 

proses pembelajaran menggunakan model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

Problem Solving. Observasi pada aktivitas guru ini akan dilakukan pada setiap 

pertemuan. Peneliti yang merupakan subjek akan dibantu oleh tiga observer lain 

yakni 1 guru mata pelajaran matematika dan 2 teman sejawat untuk mengamati 

subjek (guru) selama pembelajaran. Berikut instrumen aktivitas guru yang akan 

digunakan: 

Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Aktivitas Guru dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Think Pair Share (TPS) dengan Metode Problem Solving 

No. Deskripsi 
Skor 

1 2 3 4 

1. Guru menyajikan materi secara singkat dan jelas     

2. Memberikan LKS permasalahan (soal TIMSS) atau yang berkaitan 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai 
    

3. Meminta siswa secara individu untuk mendefinisikan soal TIMSS 

yang diberikan dengan menguraikan apa yang diketahui, yang tidak 

diketahui, apa yang diperlukan, dan apa yang ditanyakan 

    

4. Membagi kelompok secara heterogen menjadi berpasang-pasangan     
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No. Deskripsi 
Skor 

1 2 3 4 

5. Meminta siswa untuk mencari dan menuliskan penyebab-penyebab 

masalah dari soal TIMSS yang diberikan bersama pasangannya 
    

6. Meminta setiap pasangan siswa untuk mencari rumus, teorema, 

pernyataan atau informasi lain yang akan digunakan untuk 

memecahkan soal TIMSS yang diberikan 

    

7. Meminta siswa untuk mengecek kembali rumus, teorema, pernyataan 

atau informasi lain yang akan digunakan sudah benar 
    

8. Menginstruksikan pasangan siswa untuk menyusun rencana yang 

akan dilakukan secara sistematis 
    

9. Memperkenankan siswa untuk menyelesaikan soal TIMSS yang 

diberikan dengan benar dan teliti 
    

10. Memerintahkan pasangan siswa untuk mengecek kembali langkah-

langkah dari penyelesaian soal TIMSS, perhitungan, dan hasil akhir 
    

11. Menunjuk setiap pasangan siswa secara bergantian 

mempresentasikan solusi dari soal TIMSS yang ditemukan di depan 

kelas (1 soal satu pasangan kelompok) hingga seperempat sampai 

setengah pasangan siswa sudah mempresentasikan hasilnya 

    

12. Meminta siswa untuk mengomentari dan menyanggah dari hasil 

presentasi pasangan siswa yang maju 
    

13. Memberikan petunjuk kepada pasangan siswa yang maju jika 

mendapati kesusahan. Serta menjadi penengah jika terjadi perbedaan 

solusi 

    

14. Memberikan jawaban yang benar     

Keterangan: 

Skor 4: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan sangat baik. 

Skor 3: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan baik. 

Skor 2: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan cukup baik. 

Skor 1: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan kurang baik. 

3.6.2 Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa 

Instrumen aktivitas siswa dibuat untuk mengetahui aktivitas siswa selaku 

subjek penelitian selama proses pembelajaran dengan model Think Pair Share 

(TPS) dengan metode problem solving. Observasi untuk melihat aktivitas siswa 

dilakukan pada setiap pertemuan. Berikut instumen penilaian aktivitas siswa yang 

akan digunakan: 
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Tabel 3.4 Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model 

Think Pair Share (TPS) dengan Metode Problem Solving 

No. Deskripsi  
Skor 

1 2 3 4 

1. Memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dengan baik 
    

2. Memperhatikan dan menerima LKS permasalahan (soal TIMSS) 

yang diberikan oleh guru 
    

3. Mendefinisikan soal TIMSS yang diberikan dengan menguraikan apa 

yang diketahui, yang tidak diketahui, apa yang diperlukan, dan apa 

yang ditanyakan secara individu 

    

4. Bergabung dengan pasangannya sesuai dengan pasangan yang telah 

ditentukan oleh guru 
    

5. Bersama pasangannya mencari dan menuliskan penyebab-penyebab 

masalah dari soal TIMSS yang diberikan 
    

6. Mencari rumus, teorema, pernyataan atau informasi lain yang akan 

digunakan untuk memecahkan soal TIMSS yang diberikan bersama 

pasangannya 

    

7. Mengecek kembali rumus, teorema, pernyataan atau informasi lain 

yang akan digunakan sudah benar bersama pasangannya 
    

8. Menyusun rencana yang akan dilakukan secara sistematis bersama 

pasangannya 
    

9. Menyelesaikan soal TIMSS yang diberikan dengan benar dan teliti 

bersama pasangannya 
    

10. Mengecek kembali langkah-langkah dari penyelesaian soal TIMSS, 

perhitungan, dan hasil akhir bersama pasangannya 
    

11. Maju ke depan kelas bagi pasangan siswa yang ditunjuk untuk 

mempresentasikan solusi dari soal TIMSS yang ditemukan di depan 

kelas dengan baik 

    

12. Mengomentari dan menyanggah dari hasil presentasi pasangan siswa 

yang maju 
    

13. Memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh guru ketika terjadi 

perbedaan solusi jawaban 
    

14. Memerhatikan dan memahami solusi yang benar yang diberikan oleh 

guru 
    

Keterangan: 

Skor 4: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan sangat baik. 

Skor 3: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan baik. 

Skor 2: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan cukup baik. 

Skor 1: melakukan aktivitas pada setiap poin deskripsi dengan kurang baik. 

3.6.3 Instrumen Kemampuan Bernalar 

Tujuan dari penggunaan instrumen kemampuan bernalar adalah untuk 

mengetahui kemampuan bernalar setelah kegiatan pembelajaran di pertemuan 

terakhir. Instrumen kemampuan bernalar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Instrumen Kemampuan Bernalar 

No. Nama 
Kemampuan Bernalar 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 

      

      

      

Total Skor     

Rata-rata Kelas     

Keterangan: 

Aspek 1: Menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar. 

Indikator: Siswa mampu menyajikan pernyataan matematika dengan 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara 

terlulis maupun dengan gambar (tergantung permasalahan). 

Aspek 2: Melakukan manipulasi matematika. 

Indikator: Siswa mampu memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika 

yang berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan 

melakukan perhitungan dengan benar. 

Aspek 3: Menyusun bukti atau memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi. 

Indikator: Siswa mampu memberikan bukti atau alasan dari jawaban yang 

diungkapkan. 

Aspek 4: Menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

Indikator: Siswa mampu memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh. 

Adapun kriteria pemberian skor (rubrik penilaian) dalam instrumen 

kemampuan berpikir kritis akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Kemampuan Bernalar 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. Siswa mampu menyajikan pernyataan matematika dengan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara terlulis maupun 

dengan gambar (tergantung permasalahan) 

 

Apabila siswa dapat menyajikan pernyataan matematika dengan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara terlulis maupun 

dengan gambar (tergantung permasalahan) dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa dapat menyajikan pernyataan matematika dengan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara terlulis maupun 

dengan gambar (tergantung permasalahan) dengan benar tetapi kurang lengkap 

3 

Apabila siswa dapat menyajikan pernyataan matematika dengan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara terlulis maupun 

dengan gambar (tergantung permasalahan) tetapi belum tepat 

2 

Apabila siswa tidak dapat menyajikan pernyataan matematika dengan 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, dan mengungkapkannya secara 

terlulis maupun dengan gambar (tergantung permasalahan) dengan benar dan 

lengkap 

1 

2. Siswa mampu memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika yang 

berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan 

melakukan perhitungan dengan benar 

 

Apabila siswa dapat memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika yang 

berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan melakukan 

perhitungan dengan benar dan lengkap 

4 

Apabila siswa dapat memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika yang 

berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan melakukan 

perhitungan dengan benar tetapi kurang lengkap 

3 

Apabila siswa dapat memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika yang 

berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan melakukan 

perhitungan tetapi belum tepat  

2 

Apabila siswa tidak dapat memanipulasi dengan menggunakan konsep matematika 

yang berkaitan, menghubung-hubungkan fakta dari suatu permasalahan, dan 

melakukan perhitungan. 

1 

3. Siswa mampu menyusun bukti atau memberikan alasan dari setiap jawaban 

yang diungkapkan 
 

Apabila siswa dapat memberikan bukti atau alasan dari setiap jawaban yang 

diungkapkan dengan benar dan lengkap 
4 

Apabila siswa dapat memberikan bukti atau alasan dari setiap jawaban yang 

diungkapkan dengan benar tetapi kurang lengkap 
3 

Apabila siswa dapat memberikan bukti atau alasan dari setiap jawaban yang 

diungkapkan tetapi belum tepat 
2 

Apabila siswa tidak memberikan bukti atau alasan dari setiap jawaban yang 

diungkapkan 
1 

4. Siswa mampu memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh 
 

Apabila siswa dapat memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh dengan benar dan lengkap 
4 

Apabila siswa dapat memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh dengan benar tetapi kurang lengkap 
3 

Apabila siswa dapat memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh tetapi belum tepat 
2 

Apabila siswa tidak dapat memberikan kesimpulan dari jawaban atau solusi yang 

diperoleh 
1 
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3.6.4 Pedomen Wawancara Proses Metakognisi 

Pedoman wawancara dibuat dengan tujuan untuk mengetahui proses 

metakognisi siswa dalam menyelesaikan tes berupa soal penalaran TIMSS setelah 

diketahuinya hasil evaluasi dari pengerjakan tes berupa soal penalaran TIMSS oleh 

siswa. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini, yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengetahui proses metakognisi siswa. Pedoman wawancara yang akan 

digunakan: 

Tabel 3.7 Pedoman Wawancara Proses Metakognisi 

No. 

Indikator 

Proses 

Metakognisi 

Pertanyaan 

1. Kemampuan 

perencanaan 

a. Bagaimana pendapatmu mengenai soal yang diberikan?  

b. Berapa kali kamu membaca soal? Mengapa? 

c. Dapatkah kamu menyebutkan materi apa saja yang berkaitan dengan 

soal? 

d. Apakah kamu sudah menguasai materi yang berkaitan dengan soal 

tersebut? 

e. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan soal 

tersebut? 

f. Apakah kamu mempunyai gambaran mengenai solusi dalam soal 

tersebut? 

g. Apakah kamu menuliskan rencana apa yang akan kamu lakukan dalam 

kertas (oret-oretan)? 

h. Berapa lama perkiraanmu dalam menyelesaikan soal tersebut? 

2. Kemampuan 

strategi 

pengaturan 

informasi 

a. Informasi apa yang penting dalam soal tersebut?  

b. Apa kamu menuliskan informasi apa yang diperlukan atau penting dari 

soal tersebut? 

c. Apa yang kamu lakukan terhadap informasi penting tersebut? 

d. Adakah informasi lain seperti rumus, teorema, pernyataan, atau hal lain 

yang berkaitan yang kamu butuhkan dalam menyelesaikan soal 

tersebut? Coba sebutkan! 

e. Alasan apakah yang mendasari mengapa kamu memilih informasi lain 

tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah? 

f. Apakah kamu yakin dengan informasi tersebut? 

g. Apakah kamu mencoba untuk meninjau kembali informasi lain 

tersebut? 

3. Kemampuan 

memantau 

pemahaman 

a. Apa kamu mencoba menjabarkan masalah dari soal tersebut? 

b. Apakah kamu dapat menyatakan permasalahan dalam soal tersebut 

dalam bentuk pola/ model matematika/ pemisalan? 

c. Bagaimana kamu menyatakannya? 

d. Dapatkah kamu dapat mengungkapkan apa saja yang menjadi inti dari 

soal tersebut? 
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e. Apakah kamu mengulas kembali langkah-langkah penyelesaian yang 

akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menerapkannya? 

f. Coba jelaskan secara singkat bahwa langkah-langkah yang kamu 

lakukan sudah benar! 

4. Kemampuan 

strategi 

memperbaiki 

kesalahan 

a. Apa kamu berpikir bahwa penyelesaian yang kamu gunakan sudah 

benar? 

b. Bagaimana kamu mengetahui bahwa penyelesaian yang kamu lakukan 

sudah benar? 

c. Jika kamu menemukan kesalahan dari penyelesaian yang kamu 

lakukan, apa yang kamu lakukan? 

d. Apakah kamu mencoba cara lain? Atau tetap melanjutkannya? Berikan 

alasanmu! 

5. Kemampuan 

evaluasi 

a. Apakah kamu memeriksa setiap tahapan yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan soal? Mengapa? 

b. Apakah kamu mengecek hasil perhitungan dari setiap langkah yang 

sudah kamu lakukan? Mengapa? 

c. Apakah kamu berpikir ketika menyelesaikan soal tersebut, dapat 

dilakukan dengan cara lain? Jika iya, coba ungkapkan cara seperti apa 

yang dapat digunakan? 

d. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang kamu peroleh? 

   

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis 

data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hasil data lembar aktivitas guru, lembar 

aktivitas siswa, kemampuan bernalar, dan wawancara proses metakognisi siswa 

setelah dilakukannya penerapan model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

Problem Solving. Analisis dilakukan setelah data dari seluruh sumber data 

terkumpul. 

3.7.1 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 

berdasarkan rata-rata persentase aktivitas guru dan siswa pada setiap pertemuan. 

A =
S 

N
× 100% 

Keterangan  

A : persentase aktivitas 
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S : jumlah skor yang diperoleh 

N : skor maksimal 

   

Sehingga untuk mencari rata-rata persentase aktivitas guru maupun siswa 

berdasarkan semua pertemuan dengan menggunakan rumus: 

𝑦 =
∑ A

n
 

Keterangan  

y : rata-rata persentase aktivitas 
∑ A   : jumlah skor total persentase aktivitas 

n : jumlah pertemuan 

   

Hasil persentase dari aktivitas guru maupun siswa selanjutnya akan 

dikualifikasikan pada tabel berikut guna mengukur tingkat keberhasilan guru dan 

siswa pada aktivitas belajar dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS) 

dengan metode Problem Solving yaitu: 

Tabel 3.8 Kualifikasi Aktivitas Guru atau Siswa 

Nilai Aktivitas Guru atau Siswa (%) Kualifikasi 

85,00 ≤ 𝑦 ≤ 100,00 

70,00 < 𝑦 ≤ 85,00 

55,00 < 𝑦 ≤ 70,00 

40,00 < 𝑦 ≤ 55,00 

0 < 𝑦 ≤ 40,00 

Sangat baik 

Baik  

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

(Mawaddah & Anisah, 2015) 

3.7.2 Analisis Kemampuan Bernalar 

Mengetahui kemampuan bernalar pada siswa dilakukan dengan 

menggunakan tes soal penalaran TIMSS setelah pertemuan terakhir selesai. Untuk 

mengetahui kemampuan bernalar melalui pembelajaran yang menerapkan model 

Think Pair Share (TPS) dengan metode Problem Solving dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

KB =
∑ P

4 × n
× 100 
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Keterangan  

KB : persentase kemampuan bernalar 
∑ P  : jumlah skor yang diperoleh di setiap indikator kemampuan bernalar 

n : banyak indikator 

   

Nilai kemampuan bernalar siswa yang diperoleh dari perhitungan 

sebelumnya kemudian dikategorikan sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 3.9 Kriteria Kemampuan Bernalar  

Nilai Kemampuan Bernalar  Kategori 

85 ≤ 𝐾𝐵 ≤ 100 

70 ≤ 𝐾𝐵 < 85 

55 ≤ 𝐾𝐵 < 70 

40 ≤ 𝐾𝐵 < 55 

0 < 𝐾𝐵 < 40 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang  

(Modifikasi Saputri, Susanti, & Aisyah, 2017) 

3.7.3 Analisis Proses Metakognisi 

Analisis proses metakognisi dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang sudah disusun sebelumnya, kemudian wawancara dilakukan  

kepada masing-masing siswa. Untuk mengetahui proses metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal tes berupa soal penalaran TIMSS setelah diterapkannya model 

Think Pair Share (TPS) dengan metode Problem Solving yaitu berdasarkan 

jawaban siswa dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pedoman wawancara. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut akan dikelompokkan bagaimana proses 

metakognisi siswa pada setiap indikator. Pengelompokkan tersebut dilihat dari 

kemiripan jawaban antar siswa.  

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam peelitian memuat tiga tahapan yang terdiri dari perencanaan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. 
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3.8.1 Perencanaan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahapan awal, di mana kegiatan-kegiatannya terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu: 

a. Menentukan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di SMP Negeri 8 

Malang. Penggunaan model Think Pair Share (TPS) dengan metode problem 

solving dalam menyelesaikan soal TIMSS merupakan hal yang baru dalam 

pembelajaran di sekolah ini, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi alternatif bagi guru terutama pada mata pelajaran matematika dalam 

menerapkan model maupun metode pembelajaran. 

b. Menentukan Waktu Penelitian 

Penetapan waktu penelitian dilakukan berdasarkan materi yang akan diteliti 

dan sesuai dengan jadwal pelajaran matematika di sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian.  

c. Menentukan Materi yang akan Diajarkan 

Penentuan materi disesuaikan dengan materi yang diajarkan dikelas yaitu 

materi kelas VIII pada semester genap. 

d. Menyusun RPP 

RPP dibuat berdasarkan langkah-langkah pembelajaran model Think Pair 

Share (TPS) dengan metode Problem Solving yang telah dijabarkan pada bab II 

dengan materi statitika. Di mana RPP akan divalidasi oleh satu guru dan satu dosen 

ahli.  
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e. Membuat Soal Tes 

Soal yang digunakan sebagai tes evaluasi yaitu soal penalaran TIMSS bentuk 

uraian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bernalar matematika siswa. 

f. Membuat Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan terdiri beberapa pertanyaan yang 

dikembangkan berdasarkan indikator proses metakognisi siswa dalam 

menyelesaikan soal tes yang berupa soal TIMSS. Pedoman wawancara ini sebagai 

alat ukur untuk mengetahui proses metakognisi siswa. 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan inti dari kegiatan dalam penelitian. Dalam 

hal ini peneliti berperan sebagai guru yang bertugas sebagai pelaksana dari 

pembelajaran dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS) dengan metode 

Problem Solving. Proses pembelajaran berlangsung dengan mengacu pada RPP 

yang telah dirancang sebelumnya dan sudah valid untuk digunakan. 

Pada pembelajaran melalui penerapan model Think Pair Share (TPS) dengan 

metode Problem Solving, siswa akan diberikan lembaran berupa permasalahan 

(soal penalaran TIMSS) yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan 

kemudian siswa menentukan solusi dari permasalahan yang diberikan secara 

mandiri maupun berkelompok, di mana langkah-langkah pembelajarannya secara 

lengkap sudah dipaparkan pada bab II. Kegiatan ini akan dibantu oleh dua observer 

lain, di mana tugasnya yaitu mengawasi dan melihat proses pembelajaran di kelas. 

Setelah kegiatan pembelajaran melalui penerapan model Think Pair Share 

(TPS) dengan metode Problem Solving, maka tahapan selanjutnya sesuai dengan 
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rancangan penelitian yaitu melakukan tes evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bernalar siswa. Kemudian berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari tes setiap siswa akan diwawancarai dengan tujuan untuk mengetahui 

proses metakognisi siswa. Berdasarkan hasil wawancara siswa tersebut akan 

dikelompokkan dengan melihat kemiripan jawaban siswa. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui proses metakognisi siswa dalam menyelesaikan soal tes yang 

diberikan. 

3.8.3 Pembuatan Laporan Penelitian 

Setelah dilaksanakannya tahap perencanaan penelitian, pelaksanaan 

penelitian, dan mengumpulkan data-data, maka tahapan selanjutnya yaitu 

pembuatan laporan penelitian 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 penerapan pembelajaran menggunakan 

model Think Pair Share (TPS) dengan metode Problem Solving dan juga berisi 

deskripsi kemampuan bernalar dan proses metakognisi siswa melalui penerapan 

model Think Pair Share (TPS) dengan metode Problem Solving. 




