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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini  mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu aktivitas 

siswa dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

metode Two Stay Two Stray. Adapun metode penelitian ini mencangkup : 

pendekatan dan jenis penelitian, tempat, waktu dan subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.  

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif . 

Pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikatakan oleh sugiono dalam (Trianto, 

2010) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi dengan 

objek ilmiah dimana peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian. 

Sedangkan Trianto menjelaskan lebih lanjut bahwa pendekatan kuantitatif adalah 

suatu penelitian dimana prosesnya berlangsung secara ringkas, terbatas, dan 

membagi permasalahan menjadi beberapa bagian yang dapat diukur atau 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka.  

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitain deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang situasi dan membuat gambaran tentang suatu keadaan 

secara objektif (Ali, 2013).  

3.2 Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  SMP Islam Karangploso, Kabupaten Malang 

kelas VII A. Penelitian ini lakukan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai 11 Januari 2018. Lokasi 

ini dipilih karena sesuai hasil observasi bahwa tingkat aktivitas serta pemahaman 
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konsep siswa masih rendah hal tersebut dilihat dari sebagian siswa kurang berani 

dalam mengajukan pertanyaan pada materi yang disampaikan kurang dipahami 

siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Islam Karangploso yang 

berjumlah 23 siswa.  Kelas VII A dipilih sebagai subjek penelitian karena 

aktivitas siswa dan kemampuan pemahaman konsep siswa masih rendah 

3.3 Prosedur Penelitian 

Langkah – langkah yang digunakan peneliti pada penelitian ini tersusun 

sebagai berikut. 

3.3.1 Tahap Persiapan 

Persiapan penelitian dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian 

melalui : 

a. Konsultasi dengan pembimbing tentang penelitian yang akan dilakukan. 

b. Menyusun perangkat pembelajran, meliputi : 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajran (RPP) 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c. Menyusun instrument penelitian, meliputi : 

1) Lembar observasi aktivitas siswa 

2) Lembar soal tes pemahaman konsep 

d. Melakukan kesepakatan dengan guru bidang studi mengenai kelas yang 

akan digunakan sebagai subjek penelitian dan waktu penelitian. 

e. Konsultasi dengan pembimbing mengenai perangkat pembelajaran dan 

instrumen. 

f. Meminta izin kepala sekolah SMP Islam Karangploso untuk melakukan 

penelitian.  
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3.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan 3 kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran untuk mengukur aktivitas siswa. Pada 

pertemuan keempat diberikan tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Terdapat tiga pengamat saat pembelajaran pengamat  untuk mengamati 

aktivitas siswa. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu bagian penting yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam 

berbagai setting, sumber, dan cara (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran dikelas, dalam hal ini mengamati aktivitas siswa. Setiap 

observer melakukan pengamatan terhadap 2 kelompok yang beranggotankan 

3-4 siswa agar lebi efisien untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan metode Two Stay Two Stray.  

3.4.2 Tes  

Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

pemahaman konsep siswa secara tertulis. Tes tersebut dilakukan secara 

tertulis dengan memberikan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Dari 

hasil tes tersebut akan diketahui kemampuan pemahaman konsep siswa 
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setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode Two Stay 

Two Stray. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen aktivitas 

siswa untuk mengukur aktivitas belajar siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan instrumen pemahaman konsep untuk mengukur tingkat 

kemampuan pemahaman konsep siswa.   

3.5.1 Instrumen Aktivitas Siswa 

Lembar penilaian aktivitas siswa digunakan untuk menilai aktivitas siswa 

yang akan diberi skor oleh teman sejawat pada setiap indikator. Adapun indikator 

yang akan dinilai adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas 

Siswa 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 

Visual 

Activities 

a. Siswa melakukan pengamatan terhadap permasalahan 

yang diberikan 

    

b. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru 

    

Oral 

Activities 

a. Siswa mengajukan pertanyaan kepada teman 

kelompoknya 

    

b. Siswa  menyampaikan hasil diskusi kelompok     

Listen 

Activities 

a. Siswa mendengarkan hasil diskusi yang disampaikan 

kelompok lain  

    

b. Siswa berdiskusi membahas permasalahan yang 

diberikan 

    

Writing 

Activities 

a. Siswa mencoba melakukan penyelesaian terhadap 

permasalahan yang diberikan 

    

b. Siswa menuliskan hasil diskusi yang telah dilakukan 

dengan kelompok. 

    

Pedoman penskoran yang digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran sebagai berikut : 

Skor 1 : Aktivitas kurang baik 

Skor 2 : Aktivitas cukup baik 
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Skor 3 : Aktivitas baik 

Skor 4 : Aktivitas sangat baik  

3.5.2 Instrumen Pemahaman Konsep 

Lembar penilaian kemampuan pemahaman konsep siswa digunakan untuk 

menilai kemampuan pemahaman konsep siswa yang akan diberi skor oleh guru 

pada setiap indikator. Adapun indikator yang akan dinilai adalah sebagai berikut: 

Aspek 1 :Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 

Indikator : 

Siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan bahasanya sendiri. 

Aspek 2 :Kemampuan mengklasifikasi subjek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

Indikator : 

Siswa mampu mengelompokkan suatu masalah berdasarkan sifat-sifat yang 

dimiliki yang terdapat pada materi yang sedang dibahas. 

Aspek 3 :Mampu memberi contoh dan  bukan contoh. 

Indikator : 

Siswa mampu memberi contoh dan bukan contoh dari suatumateri yang dibahas. 

Aspek 4 :Kemampuan menyajikan konsep kedalam berbagai bentuk representasi 

matematik. 

Indikator : 

Siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk gambar atau symbol secara 

berurutan yang bersifat matematis berdasarkan materi yang sedang dibahas. 

 



 

20 
 

Aspek 5 :Kemampaun mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

Indikator : 

siswa mampu mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait 

dalam suatu konsep materi 

Aspek 6 :Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu. 

Indikator : 

Kemampuan siswa dalam menggunakan dan memilih prosedur yang tepat. 

Aspek 7 :Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan 

masalah 

Indikator : 

Siswa mampu mengaplikasikan suatu konsep dalam pemecahan masalah 

berdasarkan langkah-langkah yang benar. 

Tabel 3.2 Lembar Penilaian Kemampuan Pemahaman Konsep 

No Aspek 
Nilai Rata-Rata 

Skor Siswa 
Kategori 

1 Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep   

2 
Kemampuan mengklasifikasi subjek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 
  

3 Mampu memberi contoh dan bukan contoh.   

4 
Kemampuan menyajikan konsep kedalam berbagai 

bentuk representasi matematik. 
  

5 
Kemampaun mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep. 
  

6 
Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan 

memilih prosedur tertentu. 
  

7 
Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

ke pemecahan masalah 
  

 Rata-Rata Keseluruhan   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui model Two Stay Two Stray (TSTS) pada pembelajaran 

matematika perlu di adakan analisis data. Adapun teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dapat diketahui melalui data dari hasil observasi selama 

proses pembelajaran yang menerapkan model Two Stay Two Stray (TSTS). 

Adapun perhitungan analisis data yang digunakan untuk aktivitas siswa : 

1. Analisis data tiap pertemuan saat pembelajaran 

𝐿 =
𝑁

4 × 𝑉
× 100 

Keterangan : 

L = Skor aktivitas siswa 

N = jumlah skor yang diperoleh tiap pertemuan 

V = Banyak indikator 

4 = Skor maksimal 

2. Analisis data dari keseluruhan pertemuan 

𝐷 =  
∑ 𝑝

𝐸
 

Keterangan : 

D    = Rata aktivitas siswa 

∑ 𝑝 = Jumlah skor dari tiap pertemuan 

E    = Jumlah pertemuan 
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Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat aktivitas 

siswa serta kategori pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Aktivitas Siswa 

Kriteria Aktivitas Kategori 

85 ≤  𝑅 ≤ 100 Sangat Baik 

70 ≤  𝑅 < 85 Baik 

55 ≤  𝑅 < 70 Cukup Baik 

40 ≤  𝑅 < 55 Kurang Baik 

0 ≤  𝑅 < 40 Sangat Kurang 

(Usman, 2013) 

3.6.2 Kemampuan pemahaman konsep 

Kemampuan pemahaman konsep siswa dapat diketahui melalui tes dan hasil 

pekerjaan siswa selama proses pembelajaran yang menerapkan model Two Stay 

Two Stray. Adapun perhitungan analisis data yang digunakan dalam pemahaman 

konsep siswa: 

𝐾𝑃 =
𝐿

4 × 𝑀
× 100 

 

Keterangan : 

KP = kemampuan pemahaman konsep siswa 

L   = jumlah skor yang didapat setiap indikator 

4   = Skor maksimal tiap indikator 

M    = Jumlah indikator 
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Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

kemampuan pemahaman konsep serta kategori pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kriteria Aktivitas Kategori 

85 ≤  𝑅 ≤ 100 Sangat Baik 

70 ≤  𝑅 < 85 Baik 

55 ≤  𝑅 < 70 Cukup Baik 

40 ≤  𝑅 < 55 Kurang Baik 

0 ≤  𝑅 < 40 Sangat Kurang 

(Usman, 2013) 

 


