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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada 

Bab 1, peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran melalui model 

kooperatif tipe Bamboo Dancing, minat belajar dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Kooperatif  tipe Bamboo 

Dancing. Oleh karena itu jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif ini menggambarkan keadaan yang terjadi pada proses 

penelitian berlangsung secara jelas dan hasil dari pengamatan dijadikan kunci dari 

apa yang diteliti. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pemilihan pendekatan berdasarkan adanya kesesuaian antara data yang 

diteliti dengan karakteristik pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah 

penelitian yang memfokuskan pada proses kerja berlangsung secara ringkas, 

terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau 

dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini melibatkan pemerolehan data 

melalui informasi numerik, kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan. Data 

dalam penelitian ini di peroleh dari data hasil pekerjaan siswa dan angket minat 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Bamboo Dancing.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP As-Salam Kota Batu. Karena di SMP tersebut 

belum pernah menerapkan pembelajaran kooperatif dengan teknik Bamboo 

Dancing. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016 / 2017 

pada bulan Mei 2017.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Terdapat tiga tahapan dalam melakukan penelitian mengenai penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing, yaitu: tahap perencanaan 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap ahir penelitian. 

3.3.1 Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan yang peneliti lakukan dalam tahap perencanaan ini adalah: 

a. Menentukan lokasi penelitian; 

b. Melakukan observasi sekolah; 

c. Menyerahkan surat izin penelitian ke sekolah yang akan digunakan 

untuk penelitian.; 

d. Menemui kepala sekolah dan guru mata pelajaran matematika untuk 

menginformasikan judul dan maksud dari penelitian yang akan 

dilakasanakan; 

e. Membuat dan menyusun indikator yang akan digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui minat belajar dan hasil belajar siswa. 

f. Menyiapkan lembar observasi mengenai aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

g. Menyiapkan kuisioner tentang minat untuk mengetahui minat belajar 

siswa. 
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h. Menyiapkan soal-soal tes yang akan digunakan untuk melihat hasil 

belajar siswa. 

i. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang peneliti 

gunakan sebagai bentuk dari perencanaan pembelajaran yang akan 

peneliti lakukan dikelas. Penyusunan RPP ini dilakukan agar penelitian 

sesuai dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan.  

3.3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Menerapkan model pembelajaran koopertif tipe Bamboo Dancing 

sesuai RPP yang telah disusun sebelumnya.  

b. Memberikan lembar angket kepada siswa untuk mengetahui minat 

belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika melalui 

model pembelajaran koopertif tipe Bamboo Dancing. 

c. Memberikan lembar tes untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

koopertif tipe Bamboo Dancing. 

3.3.3 Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menyusun laporan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini dimaksudkan untuk 

kepentingan publikasi. 

3.4 Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII B SMP As-salam Batu. 

Jumlah siswa kelas VII B adalah 21 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki 

dan 9 siswa perempuan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh hasil dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan lembar observasi kepada observer, 

pemberian tes dan angket (kuisioner). Lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing. Tes 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dan angket digunakan untuk 

mengukur minat belajar matematika siswa melalui model pembelajaran Kooperatif 

type Bamboo Dancing.  

3.5.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Bamboo Dancing.  

3.5.2 Angket / Kuisioner 

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui minat belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo 

Dancing. Pada penelitian ini, teknik angket yang digunakan sebagai pengumpulan 

data adalah teknik angket terstruktur  yang setiap pertanyaannya sudah tersedia 

berbagai alternatif jawaban. Pemberian angket akan dilakukan setelah selesai 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing.   

3.5.3  Tes 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dengan setelah pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo 

Dancing. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberian tes pada 



28 

 

penelitian ini adalah: a) menyiapkan soal tes; b) membagikan soal tes kepada siswa; 

mengawasi kerja siswa dalam menyelsaikan soal tes; dan d) mengumpulkan lembar 

jawaban siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

Pedoman observasi dimaksudkan untuk memperoleh data tentang penerapan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Bamboo Dancing. Lembar observasi penerapan pembelajaran 

ini mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. 

Lembar observasi ini diisi berdasarkan kategori yaitu 1,2,3,4. Kategori 1 

menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing tidak baik. Kategori 2 

menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran guru sudah menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing dengan cukup baik. 

Kemudian kategori 3 menunjukan bahwa guru sudah menerapkan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing 

dengan baik, dan yang kategori 4 menunjukan bahwa guru sudah sangat baik 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing. 

Tabel. 3.1 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Tahap Indikator 

Pendahuluan Apersepsi dan motivasi 

Penyampaian Kompetensi dan rencana kegiatan 

Inti Penguasaan materi pembelajaran 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Bamboo Dancing 

Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

Penutup Refleksi pembelajaran 

Pemberian tindak lanjut 

 (Sumber: Modifikasi dari Huroida, 2016)  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Indikator Aktivitas Siswa 

1 Aktivitas Visual 

2 Aktivitas Lisan 

3 Aktivitas Mendengarkan 

4 Aktivitas Gerak 

5 Aktivitas Mental 

     (Sumber: Adopsi dari Huroida, 2016) 

2. Lembar Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berkaitan 

dengan minat belajar siswa. Peryataan yang terdapat dalam angket berupa peryataan 

positif dan negatif. Responden diminta untuk mengisi angket yang diberikan sesuai 

dengan keadaan responden dan alternatif jawaban yang peneliti sediakan.  Data 

yang diharapkan peneliti dari responden adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VII SMP As-Salam Batu.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar Matematika 

Indiktor Aspek-aspek indikator Nomor Item 

1. Perasaan 

senang  

1.1 Belajar matematika dengan senang. 

1.2 Semangat mengikuti pembelajaran 

matematika dikelas. 

1.3 Tidak mudah bosan dengan 

pelajaran matematika. 

1.4 Belajar matematika secara mandiri. 

8, 10, 18 

1 

 

12 

 

16 

2. Ketertari

kan siswa 

2.1 Matematika merupakan pelajaran 

yang menarik. 

2.2 Keinginan untuk bisa matematika.  

2.3 Pelajaran matematika mudah 

dipahami. 

15 

 

5, 7, 14, 17 

13 

3. Perhatian 

dalam 

belajar 

3.1 Berkonsentrasi saat pembelajaran 

matematika berlangsung. 

3.2 Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. 

3.3 Memperhatikan penjelasan guru. 

3.4 Berdiskusi dengan teman  untuk 

menyelesaikan persoalan.  

19 

 

3, 11 

 

2, 9 

4, 20 

                   (Sumber: Modifikasi dari Kartikasari, 2016) 
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3. Lembar Tes 

Soal tes ini disusun oleh peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Bamboo Dancing. Peneliti 

memberikan lembar yang berisi soal yang bersifat tertulis dan kemudian 

dikerjakan oleh siswa. Bentuk soal tes yang digunakan adalah essay 

yang terdiri dari 4 soal. Soal-soal tersebut diambil dari berbagai sumber 

yang telah didiskusikan oleh guru mata pelajaran matematika SMP As-

salam Batu . Tes tertulis ini dilaksanakan setelah pelaksanaan 

pembelajaran melalui model Kooperatif tipe Bamboo Dancing. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Tes 

Indikator Soal Nomor Soal 

Menentukan nama dan jenis sudut dua garis sejajar yang dipotong 

oleh garis lain. 

Menentukan besar sudut sudut dua garis sejajar yang dipotong 

oleh garis lain. 

1 

 

2, 3, 4 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan minat belajar siswa dan hasil belajar siswa terhadapat matematika 

melalui model pembelajaran Kooperatif tipe Bamboo Dancing. 

1. Analisis data Aktivitas Guru dan Siswa 

Aktivitas guru dan siswa dapat dilihat dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dibuat peneliti. Persentase penerapan pembelajaran ini dapat 

dihitung menggunakan tahapan sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan semua skor dari tiap-tiap pertemuan 
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Tabel 3.6  Pedoman Pensekoran Aktivitas Guru dan Siswa  

Skor Skala Penilaian 

Kurang baik 1 

Cukup Baik 2 

Baik 3 

Sangat Baik 4 

 

b. Persentase Aktivitas guru dan siswa dapat dihitung melalui bantuan 

microsoft exel. 

Tabel 3.7  Persentase dan Kategori Aktivitas Guru dan Siswa 

Persentase Aktivitas Guru / Siswa Kategori 

84% ≤ 𝑃 ≤ 100% Sangat Baik 

69% ≤ 𝑃 < 84% Baik 

54% ≤ 𝑃 < 69% Cukup Baik 

40% ≤ 𝑃 < 54% Kurang Baik 

0% ≤ 𝑃 < 40% Sangat Kurang 

(Sumber: Depdiknas, 2002) 

2. Analisis data Minat Belajar Siswa 

Setelah angket/kuesioner tentang minat belajar matematika  diberikan dan 

diisi sesuai dengan keadaan siswa, peneliti akan mengumpulkan kembali angket 

yang diberikan. Tahap berikutnya adalah penulis akan menganalisis data tentang 

minat belajar matematika, dilakukan dengan menggunakan bentuk skoring. Untuk 

menentukan skor semua pernyataan setiap itemnya dengan bobot nilai setiap 

alternatif jawaban sebagai berikut:  
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Tabel 3.8 Skor Item Alternatif Jawaban Positif dan Negatif 

 

Alternatif Jawaban 

Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

SS 

S 

TS 

STS 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

             (Sumber: Masriyah, 2006) 

Untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa, di dapat dengan cara sebagai 

berikut: 

c. Menjumlahkan semua skor dari tiap-tiap responden 

d. Persentase minat belajar matematika siswa dapat dilihat melalui bantuan 

microsoft exel. 

Tabel 3.9  Persentase dan Kategori Minat Belajar Matematika Siswa 

Persentase % Kategori 

80% ≤ 𝑃𝑀 ≤ 100% Sangat Baik 

60% ≤ 𝑃𝑀 < 80% Baik 

40% ≤ 𝑃𝑀 < 60% Cukup Baik 

20% ≤ 𝑃𝑀 < 40% Kurang Baik 

0% ≤ 𝑃𝑀 < 20% Kurang Sekali 

       (Sumber: Arikunto dan Cepi , 2010) 

3. Analisis data Hasil Belajar Siswa 

Hasil tes yang telah dilaksanakan kemudian dianalisis sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai tes masing-masing siswa dengan rubrik penilaian tes. 

b. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal melalui bantuan 

microsoft exel. 

c. Ketuntasan belajar di SMP As-salam Batu adalah 75, keuntasan belajar 

secara individal dalam penelitian ini dikatakan tuntas jika mencapai skor 



33 

 

≥ 75 dari skor maksimal 100. Sedangkan ketuntasan belajar secara 

klasikal dikatakan tuntas apabila jumlah siswa yang memperoleh skor 

≥ 75 mencapai 75%.  

Tabel 3.10 Persentase dan Kategori Hasil Belajar Siswa 

Persentase % Kategori 

80% ≤ 𝑃𝐻 ≤ 100% Sangat Baik 

60% ≤ 𝑃𝐻 < 80% Baik 

40% ≤ 𝑃𝐻 < 60% Cukup Baik 

20% ≤ 𝑃𝐻 < 40% Kurang Baik 

0% ≤ 𝑃𝐻 < 20% Kurang Sekali 

     (Sumber: Arikunto dan Cepi, 2010) 

 


