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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian. Metode penelitian adalah 

serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan 

berdasarkan kaidah ilmiah dalam meyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor 

keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

Herdiansyah (2010). Metode penelitian ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan analisis data. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah data diperoleh dari 

penelitian berupa kata-kata yang dijelaskan sesuai dari hasil yang diperoleh 

peneliti dengan menunjukkan bukti-bukti, dalam hal ini bukti didapat dari hasil 

observasi dan wawancara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa 

dan aktivitas siswa, menggunakan tipe Two Stay Two Stray dan pendekatan 

Saintifik pada siswa kelas VIII H SMPN 02 Lumajang terhadap penerapan hasil 

belajar siswa dan aktivitas siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif yang berjenis deskripsi. Pendekatan kuantitatif pada 

penelitian ini karena digunakan untuk mengolah semua data skor yang diperoleh 

melalui hasil belajar siswa dan aktivitas siswa. 

3.2 Waktu, Tempat, dan Sampel Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di SMPN 2 Lumajang yang beralamat 

di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.49 Lumajang, sedangkan untuk waktu 

pelaksanaannya, penelitian ini akan dilaksanakan pada pembelajaran semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018 yang akan dilakukan bulan Juli minggu ke-3 dan 

disesuaikan dengan pembelajaran matematika yang berlangsung di sekolah 



22 

 

tersebut. Lokasi dipilih berdasarkan observasi peneliti bahwa pembelajaran di 

sekolah ini masih menggunakan pendekatan Saintifik, aktivitas siswa dalam 

menyelesaikan masalah sebatas tanya jawab siswa dengan guru ataupun siswa 

dengan siswa, aktivitas mengamati permasalahan, menanya, menalar, mencoba, 

dan menyajikan masih pasif. 

Sampel penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian, jadi dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian 

adalah siswa kelas VIII H di SMPN 2 Lumajang tahun pelajaran 2017/2018. 

Pemilihan siswa kelas VIII H ini, dianggap sudah mewakili sampel yang akan 

diteliti, dengan tujuan untuk meneliti aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada 

tipe Two Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik. 

 

3.3 Data dan Pengumpulan Data 

Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data kuantitatif, data 

kuantitatif dalam penelitian ini berupa skor terhadap penilaian hasil belajar siswa 

serta aktivitas siswa. Sumber data pada penelitian ini adalah aktivitas siswa kelas 

VIII H SMPN 02 Lumajang dalam mengamati permasalahan, aktivitas tanya 

jawab siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa, aktivitas bagaimana siswa 

mengumpulkan informasi, aktivitas siswa dalam mengolah informasi, dan 

aktivitas siswa dalam menyajikan atau mengkomunikasikan permasalahan yang 

telah diselesaikan. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang diperoleh melalui hasil dari tes akhir digunakan untuk melihat 

hasil belajar siswa setelah menggunakan pembelajaran model Two Stay 

Two Stray dan pendekatan Saintifik. Tes digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa untuk pencapaian hasil belajar siswa setelah kegiatan 

pembelajaran dengan model Two Stay Two Stray dengan pendekatan 

Saintifik. Jenis tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes tulis 

yang berbentuk uraian. 

2. Data yang diperoleh melalui obervasi yang diperoleh dari hasil 

pengamatan kepada siswa kelas VIII H SMPN 2 Lumajang yang meliputi 

aktivitas siswa selama proses belajar mengajar dan pembelajaran model 
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Two Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik. Penelitian ini observasi 

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung baik individu atau 

kelompok. Semua aktivitas siswa diobservasikan berdasarkan observer 

yang telah dibentuk dahulu sebelum proses pembelajaran. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, lembar 

observasi aktivitas siswa. Penelitian ini instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk tes uraian untuk mengukur hasil belajar siswa, sedangkan 

untuk aktivitas siswa peneliti memperoleh melalui observasi. 

3.4.1 Lembar Observasi 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur aktivitas siswa yaitu dengan 

menggunakan format terhadap keterlibatan siswa selama proses pembelajaran 

matematika dengan pembelajaran tipe Two Stay Two Stray dan pendekatan 

Saintifik. Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pada 

proses pembelajaran. Data yang ingin diperoleh dari observasi ini adalah data 

berupa catatan tentang kegiatan proses pembelajaran mata pelajaran matematika 

pada kelas VIII H. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi siswa, digunakan untuk mengamati aktivitas siswa pada saat 

tindakan berlangsung, dalam hal ini peneliti dibantu oleh observer yang meneliti 

kelompok-kelompok yang telah dibagi, itu semua bertujuan untuk mempermudah 

dalam mengamati kegiatan siswa yang sedang berlangsung. 
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Tabel 3.4.1.1 Pedoman Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas Siswa Indikator Kriteria Penilaian 

Aktivitas Awal Melakukan aktivitas rutin 

di awal pembelajaran 

(menjawab salam, 

presensi) 

1. Tidak Menjawab salam dan tidak 

mendengarkan presensi guru atau 

melakukan aktivitas diluar kegiatan lain. 

2. Menjawab salam dan tidak 

mendengarkan presensi guru 

3. Tidak menjawab salam dan 

mendengarkan presensi guru 

4. Menjawab salam dan mendengarkan 

presensi guru 

Memperhatikan guru saat 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

1. Tidak  memperhatikan penjelasan guru 

dan tidak memahami tujuan 

pembelajaran yang akan diterima 

2. Memperhatikan penjelasan guru dan 

tidak memahami tujuan pembelajaran 

yang akan diterima 

3. Tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan memahami tujuan pembelajaran 

yang akan diterima 

4. Memperhatikan penjelasan guru dan 

memahami Tujuan pembelajaran yang 

akan diterima 

Pembentukan 

Kelompok 

Berkumpul sesuai dengan 

kelompok yang sudah 

ditentukan oleh guru 

1. Tidak  dengan segera dan tidak secara 

antusias berkumpul dengan kelompok 

yang telah ditentukan 

2. Segera dan tidak secara antusias 

berkumpul dengan kelompok yang telah 

ditentukan 

3. Tidak dengan segera dan secara antusias 

berkumpul dengan kelompok yang telah 

ditentukan 

4. Dengan segera dan secara antusias 

berkumpul dengan kelompok yang telah 

ditentukan 

Memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi 

1. Tidak memperhatikan dan tidak 

memahami penjelasan yang diberikan 

guru 

2. Memperhatikan dan tidak memahami 

penjelasan materi yang diberikan guru 

3. Tidak memperhatikan dan memahami 

penjelasan materi yang diberikan guru 

4. Memperhatikan dan memahami 

penjelasan materi yang diberikan guru 

Diskusi 

Kelompok 

Mengamati modul dan 

mengerjakan permasalahn 

yang ada pada LKK 

1. Tidak mengamati modul dan tidak 

mengerjakan permasalahan yang ada 

pada LKK 

2. Mengamati modul dan tidak 

mengerjakan permasalahan yang ada 

pada LKK 

3. Tidak mengamati modul dan 

mengerjakan permasalahan yang ada 

pada LKK 
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4. Mengamati modul dan mengerjakan 

permasalahan yang ada pada LKK 

Mengajukan pertanyaan 

pada guru permasalahan 

yang ada pada LKK 

1. Tidak mengajukan pertanyaan dan tidak 

memahami masalah pada LKK 

2. Bertanya dengan aktif kepada guru dan 

tidak memahami masalah pada LKK 

3. Tidak bertanya dengan aktif kepada guru 

dan memahami masalah pada LKK 

4. Bertanya dengan aktif kepada guru dan 

memahami masalah pada LKK 

Mengikuti diskusi dengan 

kelompok dalam 

menyelesaikan masalah 

yang ada pada LKK 

1. Tidak melakukan diskusi dengan 

kelompok  dan tidak menyelesaikan 

permasalahan dengan tepat pada LKK 

2. Aktif berdiskusi dengan kelompok  dan 

tidak menyelesaiakan permasalahan 

dengan tepat pada LKK 

3. Tidak aktif berdiskusi dengan kelompok  

dan menyelesaiakan permasalahan 

dengan tepat pada LKK 

4. Aktif berdiskusi dengan kelompok  dan 

menyelesaikan permasalahan dengan 

tepat pada LKK 

Menulis hasil diskusi 

kelompok pada lembar 

kertas flano 

1. Tidak ikut serta memberikan ide dan 

tidak memberi respon dalam penulisan 

pada lembar kertas flano 

2. Ikut serta memberikan ide dan tidak 

memberi respon dalam penulisan pada 

lembar kertas flano 

3. Tidak ikut serta memberikan ide dan 

respon dalam penulisan pada lembar 

kertas flano 

4. Ikut serta memberikan ide dan respon 

dalam penulisan pada lembar kertas 

flano 

Two Stay Dua orang bertamu dari 

kelompok lain untuk 

mencari informasi dari 

kelompok lain 

1. Tidak bertamu atau dan tidak mencari 

informasi atau melakukan kegiatan 

diluar kegiatan bertamu 

2. Aktif bertamu kekelompok lain dan tidak 

aktif mencari informasi dari kelompok 

lain 

3. Tidak aktif bertamu kekelompok lain 

dan aktif mencari informasi dari 

kelompok lain 

4. Aktif bertamu kekelompok lain dan aktif 

mencari informasi dari kelompok lain 

Two Stray Dua siswa yang tinggal 

bertugas menyampaikan 

hasil informasi mereka ke 

tamu 

1. Tidak aktif dan tidak mampu 

menjelaskan kepada tamu mengenai 

masalah yang di dapat 

2. Aktif dan tidak mampu menjelaskan 

kepada tamu mengenai masalah yang di 

dapat 

3. Tidak aktif dan mampu menjelaskan 

kepada tamu mengenai masalah yang di 

dapat 

4. Aktif dan mampu menjelaskan kepada 
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tamu mengenai masalah yang di dapat 

Tamu bertanya kepada 

kelompok lain yang 

menjelaskan  dan 

merangkum hasil yang di 

temukan atau diperoleh 

saat bertamu dari 

kelompok lain. 

 

1. Tamu tidak aktif bertanya dan tidak  

merangkum hasil yang ditemukan atau 

diperoleh saat bertamu 

2. Tamu aktif bertanya dan tidak  

merangkum hasil yang ditemukan atau 

diperoleh saat bertamu 

3. Tamu tidak aktif bertanya dan  

merangkum hasil yang ditemukan atau 

diperoleh saat bertamu 

4. Tamu aktif  bertanya dan merangkum 

hasil yang ditemukan atau diperoleh saat 

bertamu 

Pembahasan 

Hasil Temuan 

Siswa yang bertamu 

kembali kekelompoknya 

sendiri dengan 

menjelaskan dan 

menunjukkan catatan yang 

telah diperoleh kepada dua 

kelompok yang tetap 

tentang hasil yang didapat 

dari bertamu 

1. Tidak aktif menjelaskan kepada 

kelompoknya dan tidak menunjukkan 

catatan hasil temuan yang didapat 

2. Aktif menjelaskan kepada kelompoknya 

dan tidak menunjukkan catatan hasil 

temuan yang didapat 

3. Tidak aktif menjelaskan kepada 

kelompoknya dan menunjukkan catatan 

hasil temuan yang didapat 

4. Aktif menjelaskan kepada kelompoknya 

dan menunjukkan catatan hasil temuan 

yang didapat 

Presentasi 

Kelompok 

Menanggapi dan 

mengemukakan pendapat 

kekelompok lain yang 

presentasi 

1. Tidak  menanggapi dan tidak 

mengemukakan pendapat kekelompok 

lain yang presentasi 

2. Menanggapi dan tidak mengemukakan 

pendapat kekelompok lain yang 

presentasi 

3. Tidak menanggapi dan mengemukakan 

pendapat kekelompok lain yang 

presentasi 

4. Menanggapi dan mengemukakan 

pendapat kekelompok lain yang 

presentasi 

Aktivitas Akhir Memperhatikan guru saat 

menjelaskan setiap 

permasalahan pada LKK  

1. Tidak memperhatikan guru dan tidak 

memahami setiap permasalahan pada 

LKK 

2. Memperhatikan guru dan tidak 

memahami setiap permasalahan pada 

LKK 

3. Tidak memperhatikan guru dan 

memahami setiap permasalahan pada 

LKK 

4. Memperhatikan guru dan memahami 

setiap permasalahan pada LKK 

Menanggapi dan 

mengemukakan pendapat 

mengenai permasalahan 

yang dijelaskan oleh guru 

1. Tidak menanggapi dan tidak 

mengemukakan pendapat mengenai 

permasalahan yang dijelaskan oleh guru 

2. Menanggapi dan tidak  mengemukakan 

pendapat mengenai permasalahan yang 

dijelaskan oleh guru 

3. Tidak menanggapi dan mengemukakan 
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3.4.2 Soal Tes 

Soal tes ini digunakan berupa tes uraian untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan 

tes tertulis berupa kuis II. Tes ini juga bertujuan untuk memperoleh data hasil 

belajar siswa digunakan tes akhir setelah melakukan pembelajaran model Two 

Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini 

prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap persiapan 

 Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti meminta ijin kepada kepala 

sekolah untuk melakukan rencana penelitian yang akan dilaksanakan di SMPN 2 

Lumajang, setelah memperoleh ijin dari kepala sekolah peneliti melakukan 

pertemuan awal dengan guru matematika untuk menyampaikan rencana penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini dilakukan oleh peneliti menjadi beberapa tahap, 

yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP  dan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK). RPP yang telah dibuat bertujuan untuk pembelajaran model 

Two Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik yang meliputi kegiatan diskusi 

menyelesaikan lembar kegiatan yang telah disiapkan, presentasi kelompok dan 

kegiatan evaluasi pada setiap akhir pertemuan, sedangkan pada pertemuan 

terakhir dilaksanakan tes tulis. Lembar Kerja Kelompok (LKK) digunakan 

untuk memandu siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran model Two 

pendapat mengenai permasalahan yang 

dijelaskan oleh guru 

4. Menanggapi dan mengemukakan 

pendapat mengenai permasalahan yang 

dijelaskan oleh guru 
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Stay Two Stray dan pendekatan Saintifik. LKK ini bertujuan untuk menuntun 

siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan mengeluarkan idenya yang 

akan didiskusikan dengan teman kelompoknya.  

2. Melakukan observasi  

Observasi dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk 

mengetahui aktivitas siswa ketika dilaksanakan pembelajaran model Two Stay 

Two Stray dan pendekatan Saintifik. 

3. Mengadakan tes 

Data dari hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran model Two Stay Two Stray dan pendekatan 

Saintifik. 

 

3.5.3 Tahap Akhir 

Peneliti melakukan analisis data yang sudah terkumpul, yaitu analisis hasil 

observasi aktivitas siswa dan analisis tes hasil belajar siswa, selanjutnya data yang 

disajikan pada penulisan laporan disajikan dalam bentuk kuantitatif. 

  

3.6 Analisis Data 

Teknik ini digunakkan untuk menganalisis data dari aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran model Two Stay Two Stray dan 

pendekatan Saintifik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

data kuantitatif yakni teknik analisis yang menggunakan statistik deskriptif, yaitu 

skor aktifitas siswa dan hasil belajar siswa, adapun data yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa digunakan analisis deskriptif menggunakan lembar 

observasi yang dilakukan oleh 3 observer. Data ini diperoleh pada saat siswa 

melakukan kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran model Two Stay 

Two Stray dan pendekatan Saintifik.  
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Perhitungan prosentase aktivitas siswa diawali dengan menghitung setiap 

poin yang diberikan kedua observer pada siswa disetiap indikatornya, kemudian 

setiap poin indikator dijumlahkan perolehannya kemudian di prosentasekan lalu 

setiap poin indikator yang diberikan oleh observer dicari rata-ratanya dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑃𝐴 =  
𝐴 

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

𝑃𝐴 = Penilaian Aktivitas 

A = Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan pada lembar observer 

N = Skor maksimal  

 

Kemudian perolehannya dikategorikan sebagai berikut : 

Tabel 3.6.1.1 Kategori aktivitas pembelajaran tipe Two Stay Two Stray dan 

pendekatan Saintifik. 

Kriteria  Keterangan 

85% < 𝑃𝑘 ≤ 100% Sangat Baik 

70% < 𝑃𝑘 ≤ 84% Baik 

55% < 𝑃𝑘 ≤ 69% Cukup Baik 

40% < 𝑃𝑘 ≤ 54% Kurang Baik 

𝑃𝑘 ≤ 39% Sangat Kurang 

(Depdiknas, 2002) 

 

3.6.2 Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu tentang data hasil 

kompetensi siswa yang disajikan dalam bentuk skor nilai atau angka. Data analisis 

untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil yang diperoleh siswa 

dalam nilai dari tes yang diperoleh sehingga pencapaian tujuan, dapat dilihat dari 

hasil tes akhir siswa. Ketuntasan belajar siswa dapat diketahui dari hasil belajar 

yang telah diikuti siswa. 
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Kriteria ketuntasan hasil belajar (standar Depdiknas) adalah sebagai berikut: 

1. Ketuntasan individu, apabila siswa telah mencapai skor lebih sama dengan 

dari 75 dari skor maksimal 100. (Depdiknas, 2002) 

𝐾 =  
𝐴 

𝑌
 𝑥 100%   

ket : 𝐾 = Persentase ketercapaian 

  𝐴 = Skor tes yang diperoleh siswa 

 𝑌 = Skor maksimal  

2. Ketuntasan klasikal, apabila terdapat minimal 75% jumlah siswa dikelas yang 

telah mencapai skor lebih dari sama dengan 75 (Depdiknas, 2002). 

𝑃 =  
𝑛 

𝑁
 𝑥 100%   

ket : 𝑃 = Persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

            𝑛 = Banyaknya siswa yang tuntas belajar 

 𝑁 = Banyaknya seluruh siswa.  

 

Tabel 3.6.2.1 Kategori Ketuntasan Belajar 

Kriteria  Keterangan 

85% < 𝑃𝑘 ≤ 100% Sangat Baik 

70% < 𝑃𝑘 ≤ 84% Baik 

55% < 𝑃𝑘 ≤ 69% Cukup Baik 

40% < 𝑃𝑘 ≤ 54% Kurang Baik 

𝑃𝑘 ≤ 39% Sangat Kurang 

(Depdiknas, 2002) 


