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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Proses belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang tepat dibutuhkan 

sebuah model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran disini menjadi sangat 

penting agar penyampaian materi dari guru ke peserta didik lebih berkualitas dan 

lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, pemilihan model pembelajaran 

yang tepat bisa merubah dan memberi warna terhadap proses belajar mengajar, 

terutama matematika sehingga model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian 

ini yaitu model pembelajaran problem posing, agar peserta didik dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk memberi gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu selama 

penelitian berlangsung Zuriah (2007). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan penerapan model pembelajaran problem posing, hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran matematika. Peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu (Sugiyono 2010).  

3.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dirancang dua tahapan penelitian, yaitu perencanaan penelitian 

dan pelaksanaan penelitian. Penjelasan dari kedua tahapan penelitian ini meliputi: 

1. Perencanaan Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu : 

a. Menentukan lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil MTs Muhammadiyah 1 Malang 

pada kelas VII A. 
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b. Menetapkan waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan 

November. 

c. Menentukan dan menyiapkan materi yang akan diajarkan. 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) dengan materi 

PLSV. Materi ini digunakan karena dalam memahami tidak begitu sulit 

dan hanya butuh pemahaman konsep dasar hal tersebut dilakukan agar 

peserta didik tidak mengalami perasaan takut terhadap materi yang akan 

disajikan sehingga peserta didik dapat fokus terhadap materi. 

d. Membuat lembar observasi 

Lembar observasi yang dibuat ditujukan untuk menilai seluruh aktivitas 

peserta didik serta aktivitas guru 

e. Membuat soal tes 

Soal yang diberikan berupa soal uraian untuk menguji tingkat 

pemahaman peserta didik setelah model pembelajaran problem posing 

selesai diterapkan. 

2. Pelaksanaan penelitian merupakan penerapan dari perencanaan penelitian 

yang telah disusun dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran problem posing selesai diterapkan. 

Kegiatan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) (lampiran 1) yang telah disusun pada saat 

perencanaan. 

b. Melaksanakan observasi/pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh observer terhadap aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Melaksanakan tes 

Tes dilakukan pada akhir pembelajaran, setelah model pembelajaran 

problem posing selesai dilaksanakan. 
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d. Melakukan analisis 

Analisis dilakukan setelah semua data terkumpul melalui observasi, tes 

serta penyebaran angket. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanankan pada MTs Muhammadiyah 1 Malang. Subjek 

pada penelitian ini seluruh peserta didik kelas VII A yang berjumlah 22 orang yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemampuan awal peserta 

didik dapat diketahui dari nilai-nilai peserta didik pada materi-materi sebelumnya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian penerapan problem posing di 

MTs Muhammadiyah 1 Malang yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 

2010). Riduwan (2008), menambahkan bahwa observasi adalah pengamatan 

secara langsung ke subjek penelitian untuk melihat secara langsung kegiatan 

yang sedang dilakukan. Memaknai paparan di atas maka observer akan 

terlibat langsung dalam mengamati aktivitas peserta didik dan guru selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem 

posing menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Observasi 

bertujuan untuk menilai seluruh aktivitas guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran berlangsung dengan model pembelajaran problem posing dari 

pertemuan pertama dan kedua. 

2. Tes 

Tes adalah pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok Riduan (2008). Penelitian ini peneliti membuat 

sendiri tes hasil belajar dan diberikan kepada peserta didik kelas VII A untuk 
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memperoleh data hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model 

pembelajaran problem posing dengan memberikan tes tertulis kepada peserta 

didik. Tes ini bertujuan untuk menguji tingkat kemampuan peserta didik 

setelah model pembelajaran problem posing selesai diterapkan. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2010) mengatakan bahwa intsrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrument yang digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas peserta didik dan guru, hasil belajar peserta didik. 

Penjelasan selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Lembar observasi aktivitas peserta didik 

Mengamati secara langsung tingkah laku subjek penelitian menggunakan 

catatan anekdot serta dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Catatan anekdot adalah catatan peneliti mengenai segala sesuatu 

yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung. Observer terlibat langsung 

mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem posing untuk memperoleh data 

aktivitas peserta didik pada proses pembelajaran berlangsung. 
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Tabel 3.1 Indikator Aktivitas Peserta didik dalam Penerapan Model 

Pembelajaran Problem posing 

No Macam Aktivitas Indikator 

1 Kegiatan visual 

  

- Peserta didik mampu membaca 

- Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah 

- Peserta didik mampu memahami langkah-langkah 

pengerjaannya. 

2 Kegiatan lisan (oral) - Peserta didik dapat memberikan pendapat 

- Peserta didik mampu bertanya apa yang tidak dia pahami 

3 Kegiatan 

Mendengarkan 

- Peserta didik mampu mendengarkan penjelasan guru 

- Peserta didik mau mendegarkan pendapat teman 

sejawatnya 

4 Kegiatan Menulis - Peserta didik dapat menuliskan pembuatan soal terkait 

materi yang di ajarkan 

6 Kegiatan Motorik - Peserta didik dapat mengidentifikasi persoalan PLSV 

dalam kehidupan sehari-hari 

- Peserta didik dapat memberikan contoh PLSV dalam 

kehidupan sehari-hari 

7 Kegiatan Mental 

 

 

- Peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang ada 

- Peserta didik dapat memecahkan masalah yang dibuat 

teman sejawatnya 

- Peserta didik dapat mempresentasikan di depan kelas 

8 Kegiatan Emosional - Peserta didik kelihatan gembira, dan bersemangat 

- Peserta didik menunjukkan sikap minat pada materi 

PLSV 

 

Table 3.1 merupakan indikator aktivitas peserta didik yang diamati selama 

pembelajaran. Table di atas peneliti mengacu penilaian aktivitas peserta didik 

menurut Uno dan Koni (2011) selama pembelajaran sebagaimana tabel selanjutnya. 

Tabel 3.2 Aturan Skor pada Aktivitas Peserta didik 

Skor Aktivitas Peserta didik 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Baik 

4 Sangat Baik 
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2. Lembar observasi aktivitas guru 

Aktivitas guru akan diamati secara langsung yang dilakukan oleh observer. 

 

Tabel 3.3 Indikator Aktivitas Guru dalam Penerapan Model Pembelajaran 

Problem posing 

Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

awal 

- Guru mengucapkan salam dan mengabsen 

- Guru menyampaikan tujuan pengajaran disampaikan sesuai KD 

- Guru menyampaikan indikator pembelajaran 

- Guru mengemukakan langkah-langkah yang akan dilakukan peserta 

- Menanyakan materi sebelumnya yang berhubungan dengan materi 

Kegiatan 

Inti 

 

- Materi yang disampaikan sesuai dengan indikator 

- Guru menyampaikan materi dengan jelas 

- Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya 

- Guru memberikan soal secukupnya 

- Guru menyuruh peserta didik membuat soal dengan bahasanya sendiri 

- Guru memberikan permasalahan terkait materi yang diajarkan 

- Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam membuat soal 

- Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan soal temuannya 

- Memberikan peserta didik yang lain untuk bertanya 

- Guru memantau peserta didik dalam membuat soal dan menukarkan dengan 

temannya 

- Guru memberikan tugas rumah 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil belajar hari ini dengan cara 

mereview soal-soal buatan peserta didik 

- Guru memberikan motivasi untuk belajar di pertemuan selanjutnya 

 

Table 3.3 merupakan indikator aktivitas guru yang diamati selama 

pembelajaran berlangsung. Indikator aktivitas guru dikembangkan berdasarkan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran problem 

posing yang terdapat pada bab II. Pedoman pemberian skor menurut Uno dan Koni 

(2011) yang digunakan untuk aktivitas guru antara lain. 

Tabel 3.4 Aturan Skor pada Aktivitas Guru 

Skor Aktivitas Guru 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

 

 

 



26 
 

3. Lembar tes hasil belajar peserta didik 

Bentuk instrumen pada penelitian ini adalah lembar soal yang diberikan 

setelah proses pembelajaran  dengan menerapkan model pembelajaran 

problem posing selesai. Pemberian lembar soal atau tes hasil belajar 

(lampiran 5) bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik setelah 

diterapkan model pembelajaran problem posing dengan memberikan tes 

tertulis kepada peserta didik sesuai indikator-indikator yang diberikan. 

Indikator-indikator disusun berdasarkan pada Kompetensi Dasar yang dibuat 

pihak sekolah MTs Muhammadiyah 1 Malang dengan bab PLSV. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data di analisis, data penelitian 

tersebut berupa: 

1. Lembar Observasi Aktivitas Peserta didik dan Guru 

Data yang diperoleh dari observasi berupa hasil pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik dan guru yang dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. Terdapat lembar observasi yang berisi beberapa 

indikator dan digunakan untuk menilai seluruh aktivitas peserta didik, dari 

lembar observasi inilah akan diperoleh nilai-nilai pada setiap indikator, dan 

akhirnya diperoleh persentase nilai rata-rata yang digunakan sebagai berikut. 

 

𝑃 =
𝐴

𝑁
× 100% 

Keterangan  

𝑃 = Persentase setiap aktivitas 

𝐴  = Jumlah skor yang diperoleh tiap pernyataan 

𝑁 = Skor maksimal. 

  Berdasarkan persentase nilai rata-rata tersebut akan diperoleh tingkat 

keberhasilan yang telah diterapkan sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Persentase dan Kategori Aktivitas Guru dan Peserta didik 

Skor Pernyataan 

𝑃 > 84% Sangat Bagus 

69% < 𝑃 ≤ 84% Bagus 

54% < 𝑃 ≤ 69% Cukup Bagus 

40% < 𝑃 ≤ 54% Kurang Bagus 

𝑃 ≤ 40% Sangat Kurang 

Sumber : Depdiknas 2002 dalam Sugiarti (2008) 

2. Lembar Tes Hasil Belajar

Data yang diperoleh dari hasil tes ini berupa penilaian hasil belajar peserta

didik pada materi PLSV. Tujuan menggunakan tes adalah untuk mengetahui

pemahaman peserta didik dengan menganalisis nilai tes yang dikerjakan oleh

peserta didik berdasarkan Kriteria Kelulusan Minimal. Peserta didik

dikatakan lulus apabila telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yang dibuat pihak sekolah MTs Muhammadiyah 1 Malang. KKM yang

diambil untuk kelas VII A adalah 70, dan ketuntasan belajar pada kuis

sebelumnya sebesar 60%, untuk melihat persentase peserta didik yang lulus

dalam pembelajaran matematika setelah penerapan model pembelajaran

problem posing dengan menggunakan rumus:

𝑃 =
𝑛

𝑁
× 100% 

Keterangan 

𝑃 = Persentase hasil belajar peserta didik seluruhnya 

𝑛 = Jumlah peserta didik yang lulus. 

𝑁 =Jumlah keseluruhan peserta didik 

(Depdiknas dalam Sugiarti, 2008) 




