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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mendeskripsikan pendekatan 

kontekstual dengan metode resitasi dalam pembelajaran matematika dan 

mendeskripsikan tingkat kreativitas siswa dalam memecahkan masalah siswa 

dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan kontekstual dengan 

metode resitasi. Penelitian ini menyajikan dan memaparkan apa yang terjadi selama 

proses pembelajaran dalam bentuk laporan penelitian secara faktual dan sistematis. 

Maka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan 

suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskripstif tanpa menggunakan analisis statistik. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang 

memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

kualitatif. Peneliti harus terjun ke lapangan secara langsung. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk 

melakukan penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian adalah SMP Muhammadiyah 06 Dau yang 

beralamat di Jalan Margo Basuki No. 48, Jetis Dusun Mulyo Agung Kecamatan 

Dau. Proses penelitian serta pengambilan data dilaksanakan pada pembelajaran 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016-2017 pada bulan Oktober dan dengan proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung di SMP Muhammadiyah 06 Dau. Pemilihan 

sekolah dalam penelitian dipilih berdasarkan hasil identifikasi masalah yang 

dilakukan melalui observasi sebelumnya. Adapun hasil identifikasi masalah adalah 

sekolah tersebut belum pernah menerapkan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi. Hasil observasi juga diperoleh bahwa pembelajaran yang dilaksanakan 
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masih didominasi oleh guru. hal ini membuat siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika 

tergolong rendah. Sehingga sekolah tersebut dipilih dalam kegiatan penelitian ini 

dengan menerapkan pendekatan kontekstual dengan metode resitasi.  

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 06 Dau yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-

laki dan 15 siswi perempuan. Adapun sasaran yang dijadikan objek penelitian 

adalah penerapan pendekatan kontekstual dengan metode resitasi untuk 

mengetahui kreativitas siswa dalam memecahkan masalah pada pembelajaran 

matematika. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh peneliti didapat dari hasil observasi secara langsung 

yang sumber datanya merupakan suatu benda atau proses. Data yang dipakai dalam 

penelitian ini merupakan data primer, karena data tersebut diperoleh langsung dari 

sumber data. Adapun data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

a. Aktivitas guru dan siswa diperoleh dari hasil pengamatan selama proses 

pembelajaran berlangsung melalui lembar observasi yang diisi oleh observer 

untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi. 

b. Kreativitas siswa diperoleh dari lembar jawaban dari permasalahan yang 

diberikan guru sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. 

Sumber data aktivitas dan kreativitas siswa diperoleh dari siswa kelas 

VIII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016-2017. 

Sedangkan aktivitas guru diperoleh dari guru menerapkan pendekatan kontekstual 

dengan metode resitasi. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  
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Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap tingkah laku individu maupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Metode observasi digunakan untuk 

menilai aktivitas siswa serta aktivitas guru dalam mengajar dengan menerapkan 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi. 

2. Tes 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kreativitas siswa dalam 

memecahkan masalah matematika selama pembelajaran yang dilakukan dengan 

memberikan suatu permasalahan atau soal yang harus diselesaikan oleh siswa 

dalam bentuk soal uraian. Dari hasil tes, dapat diketahui ketercapaian siswa 

selama mengikuti proses belajar mengajar. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai alat agar   

penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas guru, lembar 

observasi aktivitas siswa, dan lembar penilaian kreativitas siswa. 

3.6.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Lembar observasi guru merupakan instrumen penerapan pendekatan 

kontekstual dengan metode resitasi untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran 

dan aktivitas guru. lembar observasi akan diisi dan diamati oleh observer sesuai 

dengan petunjuk yang ada. Adapun lembar observasi aktivitas guru sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual dengan Metode Resitasi 

Aktivitas Guru 

Taraf Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

    

Kegiatan Inti 

2. Menyampaikan materi secara garis besar 

3. Membagi siswa dalam beberapa kelompok 

4. Memberikan tugas kepada siswa berupa soal-soal dalam 

LKS untuk dicari penyelesaiannya 
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5. Meminta siswa diskusi bersama dengan kelompok untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan 

6. Mengawasi dan memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

7. Meminta salah satu perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas 

8. Mendorong siswa mengajukan pertanyaan atau 

menawarkan pendapat 

9. Meminta siswa untuk mengumpulkan LKS 

Kegiatan Akhir 

10. Menarik kesimpulan bersama siswa 

    

 Pedoman aktivitas guru yang digunakan untuk lembar observasi guru 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut : 

3.2 Pedoman Lembar Observasi Guru 

Nilai Keterangan 

1 
Terlaksana kurang baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih 

banyak kekurangan). 

2 
Terlaksana cukup baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

3 
Terlaksana dengan baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

4 
Terlaksana sangat baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

 

3.6.2 Instrumen Aktivitas Siswa 

Lembar observasi siswa merupakan instrumen penerapan pendekatan 

kontekstual dengan metode resitasi untuk mengetahui aktivitas siswa. Lembar 

observasi  akan diisi dan diamati oleh observer sesuai dengan petunjuk yang ada. 

Adapun lembar observasi aktivitas siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual dengan Metode Resitasi 

Aktivitas Guru 

Taraf Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Mendengarkan penjelasan dari guru 
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Kegiatan Inti 

2. Mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan 

3. Duduk bersama dengan anggota kelompoknya 

4. Menerima dan mengamati LKS yang diberikan 

5. Mulai mendiskusikan permasalahan yang dihadapi 

6. Menanyakan hal yang belum dipahami mengenai 

permasalahan yang diberikan 

7. Mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas 

8. Mengajukan pertanyaan atau berpendapat 

9. Mengumpulkan LKS 

    

Kegiatan Akhir 

1. Menarik kesimpulan bersama guru 

    

Pedoman aktivitas siswa yang digunakan untuk lembar observasi siswa 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut : 

3.4 Pedoman Lembar Observasi Siswa 

Nilai Keterangan 

1 
Terlaksana kurang baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih 

banyak kekurangan). 

2 
Terlaksana cukup baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

3 
Terlaksana dengan baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

4 
Terlaksana sangat baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

 

3.6.3 Instrumen Penilaian Kreativitas Siswa 

Tujuan dari tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika selama 

melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual 

dengan metode resitasi. Bentuk instrumen kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Lembar Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah 

No 

Kreativitas 

Siswa Pemecahan Masalah Skor 

   1 2 3 4 

1 Kefasihan Siswa mampu menyelesaikan masalah      
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2 Fleksibilitas Siswa mampu memecahkan masalah dengan     

  cara yang berbeda     

3 Kebaruan Siswa memeriksa jawaban dengan berbagai      

  

metode penyelesaian dan kemudian membuat 

metode yang baru yang berbeda     

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data dan sumber data telah 

dikumpulkan. Analisis data ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi pada pembelajaran matematika. 

2.7.1 Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

Panduan analisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada proses 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode 

resitasi yang dilakukan oleh observer dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

dan dengan kriteria sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁
 

Keterangan: 

Nilai   : Presentase aktivitas guru dan siswa 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ: Skor yang diperoleh 

𝑁   : Jumlah Aktivitas 

Adapun kriteria penilaian kemampuan berpikir kritis siswa adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Persentase dan Kategori Penilaian Aktivitas Guru dan Siswa 

Persentase Penilaian Kategori 

3,51 ≤ nilai ≤ 4,00 Sangat Baik 

2,51 ≤ nilai ≤ 3,50 Baik 

1,51 ≤ nilai ≤ 2,50 Cukup Baik 

nilai ≤ 1,50 Kurang Baik 
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2.7.2 Analisis Data Kreativitas Siswa 

Kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan siswa yang telah dikerjakan oleh siswa saat tes pada pertemuan 

terakhir pembelajaran. Hasil tes diperoleh dari lembar penilaian kreativitas siswa 

yang telah dibuat. Adapun cara menghitung kemampuan pemecahan masalah siswa 

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Dari hasil perhitungan kreativitas siswa yang telah diperoleh kemudian 

diklasifikasikan untuk mengukur keberhasilan siswa dengan kriteria sebagai berikut  

Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Kreativitas Siswa 

Kriteria Aktivitas Kategori 

75 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤100 Sangat Baik 

50 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤75 Baik 

25 < 𝑆𝑅 ≤ 50 Cukup  

0 < 𝑆𝑅 ≤ 25 Kurang Baik 

(Diadaptasi, Sari, D.P dan Rahardi, R:2013)  

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, antara lain 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan penelitian yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

3.8.1 Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain : 

1. Menentukan tempat penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 06 Dau 

yang berdasarkan pada hasil observasi aktivitas belajar siswa dalam kelas dan 

hasil wawancara kepada guru matapelajaran matematika yang bersangkutan. 

2. Merumuskan masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan 

pendekatan kontekstual dengan metode resitasi serta melihat kreativitas siswa 

dalam memecahkan masalah menggunakan penerapan pendekatan kontekstual 

dengan metode resitasi. 
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3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini

dilengkapi dengan lembar kerja siswa sebagai bahan diskusi kelompok.

4. Menyusun instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas

guru, lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran, dan lembar

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika.

3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, pada tahap ini semua 

persiapan dan perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan pada saat penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun tahapan-tahapan pada 

pelaksanaan penelitian adalah : 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun.

2. Melakukan observasi atau pengamatan

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah ditentukan

sebelumnya. Dalam kegiatan observasi dilakukan oleh tiga observer yaitu guru

bidang studi matematika SMP Muhammadiyah 06 Dau dan dua teman sejawat.

Obyek yang diamati antara lain meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan

kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika saat tes pada

pertemuan terakhir pembelajaran.

3. Mengumpulkan data

Setelah memperoleh data dari instrumen yang telah dibuat, maka kegiatan

selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian.

3.8.3 Tahap Laporan Penelitian 

Berdasarkan beberapa tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

tahap terakhir adalah tahapan pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini mengarah 

pada kegiatan akhir penelitian yaitu kegiatan analisis data yang diperoleh dari data 

yang telah dikumpulkan untuk diolah secara deskriptif dan diuraikan sesuai dengan 

fakta yan ada selama pembelajaran berlangsung. Pengolahan data akan disesuaikan 

dengan instrumen yang telah disusun dalam rancangan penelitian. 


