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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang valid dan menggambarkan rancangan penelitian yang 

meliputi prosedur-prosedur yang akan dilakukan, alat yang digunakan dalam 

penelitian, guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Seperti yang telah diungkap di rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas 

dari model ini ditinjau dari aspek aktivitas,aspek respon dan aspek hasil belajar, 

sehingga hasil data ini perlu didiskripsikan. Berdasarkan itu maka jenis penelitiannya 

adalah dekriptif dan pendekatannya adalah kualitatif. Penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan adalah untuk menggambarkan karakter suatu variabel atau keadaan yang 

terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk menjelaskan urutan atau memberikan 

gambaran secara verbal (Martono,2010). Penggunaan jenis penelitian ini selaras dengan 

tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran matematika dengan model Kooperatif tipe Question Student Have, 

mendeskripsikan bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan model Kooperatif tipe Question Student Have dan mendeskripsikan 

bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkannya model Kooperatif tipe Question 

Student Have. Aktivitas siswa, respon siswa dan hasil belajar siswa pada tahap akhir 

akan dikaji dan direfleksikan secara mendalam untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian. 
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Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuan utamanya 

adalah untuk memperoleh wawasan  tentang topik tertentu. Seperti halnya dengan 

pendapat Moleong (2007), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dari individu tersebut secara utuh.Penelitian kualitatif ini secara spesifik 

lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat 

Lincoln dan Guba (Pujosuwarno, 1992) yang menyebutkan bahwa pendekatan 

kualitatif dapat juga disebut dengan studi kasus atau kualitatif, yaitu penelitian 

yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

subjek penelitian. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di kelas VIII-C yang bertempat di  SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang yang terletak di Jalan Margobasuki 48 Jetis Dau 

Malang. Waktu penelitian dan proses pengambilan data di laksanakan pada 

pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Penerapan model 

kooperatif tipe Question Student Have ini dilakukan tiga kali pertemuan karena 

pihak sekolah hanya mengijinkan peneliti melakukan penelitian maksimal tiga 

kali pertemuan saja. Pertemuan pertama dilakukan pada hari selasa,22 Agustus 

2017 pada jam pelajaran ke-3 dan ke-4; pertemuan kedua dilakukan pada hari 

jumat, 25 Agustus 2017 pada jam pelajaran ke-4, ke-5 dan ke-7; sedangkan 

pertemuan ketiga dilakukan pada hari selasa,29 Agustus 2017 pada jam pelajaran 

ke-3 dan ke-4.  
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3.3 Prosedur Penelitian 

Agar penelitian ini terarah perlu adanya prosedur. Dalam prosedur 

penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap penelitian dan tahap 

akhir. Prosedur yang dimaksud seperti gambar berikut: 

 

    

 

  

  

 

   

   

Gambar 3.1  Prosedur Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan yaitu mengkaji literatur yang terkait, 

kemudian studi lapang untuk mengkroscek dengan apa yang terjadi hingga 

menemukan masalah. Setelah masalah ditemukan, maka mendesain penelitian 

yaitu instrumen, diantaranya RPP,lembar observasi,lembar respon angket dan 

lembar tes. Sebelum digunakan instrument RPP dan instrument tes harus 

divalidasi terlebih dahulu. Sedangkan instrument lembar observasi dan lembar 

respon angket mengadaptasi hasil validasi skripsi terdahulu. Pada tahap 

berikutnya adalah. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran Kooperatif tipe 

Question Student Have sekaligus mengambil data tentang pelaksanaan dengan 

lembar observasi dan lembar angket respon siswa. Setelah selesei semua maka 

dilakukan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada tahap akhir data-
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data yang telah diperoleh kemudian di analisis sesuai dengan rumusan masalah. 

Selanjutnya dilakukan penyimpulan dan yang terakhir yaitu pelaporan. 

 

3.4 Subjek dan Objek penelitian 

Subjek Penelitian ini merupakan siswa yang diteliti, dari hal tersebut 

subjek penelitian adalah 26 siswa kelas VIII-C di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang dikarenakan ketika magang peneliti pernah secara langsung mengisi kelas 

VII-C yang saat ini telah naik kelas VIII-B. Dari hal tersebut objek penelitian ini 

merupakan hal yang diteliti yaitu aktivitas,respon dan hasil belajar siswa. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu standar atau prosedur untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti (Hadari, 2005). Kegiatan observasi akan dilakukan 

terhadap seluruh siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pelaksanaan observasi akan menggunakan instrumen observasi 

aktivitas siswa yang memuat 4 jenis aktivitas yang meliputi listening activities, 

writting acivities, oral activities dan motor activities. Pada masing-masing jenis 
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aktivitas terdapat indikator-indikator yang dapat mewakili secara keseluruhan 

jenis aktivitas siswa yang diamati. Indikator aktivitas siswa disesuaikan dengan 

kegiatan yang mungkin dilakukan siswa selama diterapkannya model kooperatif 

tipe Question Student Have. Kegiatan observasi akan dilaksanakan pada 

pertemuan pertama dan kedua. 

Pada penelitian ini peneliti berlaku sebagai guru yang melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif tipe Question 

Student Have. Sehingga peneliti memerlukan bantuan observer dalam melakukan 

penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung berdasarkan lembar observasi. Observer tersebut adalah Risky 

Amalia dan Sugeng Waluyo yang merupakan rekan peneliti mahasiswa 

pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Observer 

mengamati aktivitas siswa berdasarkan indikator aktivitas selama proses 

pembelajaran yang berlangsung dan memberikan penilaian pada kolom lembar 

instrument observasi sesuai dengan kategori penilaian. 

 

3.5.2 Angket 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008).Pada penelitian ini 

penulis menggunakan angket tertutup yaitu seperangkat pernyataan dengan 

alternatif jawaban yang tersedia yang harus dipilih oleh responden, dimana 

responden hanya memilih salah satu dari kemungkinan jawaban tersebut dengan 
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cara dicentang. Angket ini digunakan untuk mencari tanggapan atau respon dari 

responden terhadap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe question student have yang telah berlangsung. Responden yang 

akan mengisi data angket tersebut adalah seluruh siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe question student have. Pembagian 

angket ini akan dilaksanakan pada pertemuan keempat yaitu setelah kegiatan 

pembelajaran telah selesai dilaksanakan.  

 

3.5.3 Tes 

 Tes adalah alat ukur yang penting dalam penelitian, nilai yang diperoleh dari tes 

yang baik atau buruk dapat dijadikan petunjuk mengenai taraf kemampuan yang 

diukur. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar setiap siswa serta ketuntasan 

belajar siswa secara individu sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar. Tes ini akan 

diujikan pada seluruh siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang yang 

telah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model Kooperatif tipe Question 

Student Have. Pemberian tes akan digunakan pada pertemuan ketiga yaitu pada akhir 

pembelajaran matematika materi faktorisasi suku aljabar. Siswa harus mengerjakan 

soal-soal yang ada dalam tes yang telah direncanakan, guna mengetahui ketuntasan 

hasil belajar siswa dala, proses pembelajaran, khususnya pada materi faktorisasi suku 

aljabar menggunakan model Kooperatif tipe Question Student Have. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan tes bentuk uraian. Tes uraian ini sangat bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu 

pendapat dengan bahasa sendiri. 
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3.6 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi,angket dan tes siswa. 

Sedangkan sumber data pada penelitian adalah data yang berasal dari hasil observasi, 

hasil angket dan hasil tes siswa. Data observasi yang diperoleh berupa data primer, 

dimana data tersebut diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber yang diamati. 

Data yang diperoleh melalui hasil tes digunakan peneliti untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika menggunakan model 

Kooperatif tipe Question Student Have. Data yang diperoleh melalui angket digunakan 

peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai respon siswa setelah diterapkannya 

model Kooperatif tipe Question Student Have. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang  digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen Penelitian adalah segala 

peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan mengiterpretasikan 

informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang 

sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan 

pada penelitian yang lain. Instrument merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

menggumpulkan data. Instrument yang digunakan dalam penelitian pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have, yaitu sebagai berikut: 

 

3.7.1 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Lembar validasi RPP digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat 

para ahli (validator) terhadap Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dalam model 
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kooperatif tipe Question Student Have. Lembar validasi akan diisi oleh dua dosen 

matematika Universitas Muhammadiyah Malang dan dua guru matematika SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang yang berperan sebagai ahli materi. Sebelum 

dilakukannya kegiatan pembelajaran,instrument RPP harus divalidasi trelebih 

dahulu untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dinyatakan valid atau tidak. 

Berikut merupakan kriteria validasi instrumen RPP. 

Tabel 3.1 kriteria Validasi Instrumen RPP 

Interval Rata-rata Skor (R) Kategori Kevalidan 

3 < R   4 Valid 

2 < R   3 Cukup Valid 

1 < R   2 Kurang Valid 

R   1 Tidak Valid 

 (Sumber: Arikunto,2009) 

Pada instrumen RPP terdapat 6 indikator penilaian yang keseluruhan 

memiliki 15 Butir penilaian yang terdiri dari indikator format RPP terdapat 4 butir 

penilaian, indikator materi (isi) yang disajikan terdapat 3 butir penilaian, indikator 

bahasa terdapat 2 butir penilaian, indikator waktu terdapat 2 butir penilaian, 

indikator metode sajian terdapat 3 butir penilaian dan indikator sarana dan alat 

bantu pembelajaran terdapat 1 butir penilaian. 

Validator 1 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 49 dengan rata-

rata 3,27, Validator 2 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 49 dengan 

rata-rata 3,27, Validator 3 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 40 

dengan rata-rata 2,67, validator 4 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 

53 dengan rata-rata 3,53. Secara keseluruhan instrumen RPP memiliki rata-rata 

total aspek 3,19 yaitu berada pada kategori valid. Instrumen RPP dikatakan valid 

karena rata-rata total aspek berada pada interval 3   Rata-rata Total Aspek   4. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen RPP valid dan dapat digunakan. 
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Berikut ini adalah indikator instrumen RPP yang digunakan dalam penelitian 

efektivitas penerapan model kooperatif tipe Question Student Have pada 

pembelajaran matematika dengan mengembangkan dan memodifikasi berdasarkan 

Sudirman (2011). 

Tabel 3.2 Indikator Instrumen RPP 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 

KOMPONEN-KOMPONEN RPP 

A. Format RPP 1. Kesesuaian penjabaran kompetensi dasar 

ke dalam indikator 

2. Kesesuaian urutan indikator terhadap 

pencapaian KD 

3. Kejelasan rumusan indicator 

4. Kesesuaian antara banyaknya indikator 

dengan waktu yang disediakan 

B. Materi (isi) yang disajikan 5. Kesesuaian konsep dengan KD dan 

Indikator 

6. Kesesuaian materi dengan tingkat 

perkembangan intelektual siswa 

7. Kesesuaian langkah pembelajaran dengan 

model kooperatif question student have 

C. Bahasa 8. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah 

bahasa Indonesia yang baku 

9. Sifat komunikatif bahasa yang digunakan 

D. Waktu 10. Kejelasan alokasi waktu setiap 

kegiatan/fase pembelajaran 

11. Rasionalitas alokasi waktu untuk setiap 

kegiatan/fase pembelajaran 

E. Metode Sajian 12. Dukungan strategi pembelajaran dalam 

pencapaian indikator 

13. Dukungan metode dan kegiatan 

pembelajaran terhadap pencapaian 

indicator 

14. Dukungan metode dan kegiatan 

pembelajaran terhadap proses penanaman 

konsep 

F. Sarana dan Alat Bantu 

Pembelajaran 

15. Kesesuaian alat bantu dengan materi 

pembelajaran 
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3.7.2 Observasi 

Observasi digunakan peneliti sebagai alat untuk mengetahui aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran dengan model Kooperatif tipe Question 

Student Have. Kegiatan observasi akan dilaksanakan pada pertemuan keduu8 dan 

ketiga oleh seorang observer. Observer memberikan penilaian kepada siswa 

berdasarkan kategori penilaian pada lembar instrumen observasi. 

Observer memberikan penilaian pada indikator mendengarkan penjelasan 

guru sesuai yang telah diamati yaitu jika siswa mampu mereview materi yang 

telah dijelaskan oleh guru, mampu merespon atau menjawab pertanyaan dari guru 

dan mengikuti intruksi dari guru yang berarti siswa tersebut dapat mendengarkan 

penjelasan guru dengan baik. Pada indikator mengerjakan LKS observer 

memberikan penilaian dari bagaimana siswa mampu mengerjakan LKS secara 

mandiri maupun berkelompok sesuai yang telah diamati. Pada indikator bertanya 

dan menjawab  pertanyaan  guru, bertukar pendapat antar teman, dan bekerjasama 

dalam kelompok observer memberikan penilaian bagaimana siswa mampu bekerja 

sama, saling bertukar pendapat dan aktif dalam kelompok. Pada indikator 

mempresentasikan jawaban didepan kelas dan merespon jawaban teman observer 

memberikan penilaian bagaimana siswa mampu aktif, berpartisipasi dan saling 

menghargai atau merespon pendapat dari temannya. 

Berikut ini adalah indikator instrumen observasi yang digunakan dalam 

penelitian efektivitas penerapan model Kooperatif tipe Question Student Have 

pada pembelajaran matematika. 
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Tabel 3.3 Indikator Aktivitas Siswa 

Jenis Aktivitas  Indikator 

Listening activities Mendengarkan penjelasan guru 

Writting activities Mengerjakan LKS 

Oral activities Bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

Bertukar pendapat antar teman dalam kelompok  

Bekerjasama dalam kelompok 

Motor activities Mempresentasikan jawaban didepan kelas 

Merespon jawaban teman 

Sumber: Diadopsi dari penelitian oleh Abdul Muiz., M.Pd. yang berjudul 

Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) pada Materi Pokok Luas dan Keliling Persegi Panjang di MTs 

Sumekar Sumenep Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

3.7.3 Angket 

Angket digunakan peneliti sebagai alat untuk mengetahui respon siswa 

setelah diterapkannya model kooperatif tipe Question Student Have pada 

pembelajaran matematika. Angket akan dibagikan satu kali yaitu pada pertemuan 

keempat kepada siswa kelac VIII-C. Berikut ini adalah indikator instrumen angket 

yang digunakan dalam penelitian efektivitas penerapan model kooperatif tipe 

Question Student Have pada pembelajaran matematika 

Tabel 3.4 Indikator Respon Siswa 

 

Aspek 
 

Indikator 

Nomor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sikap siswa terhadap 

matematika 

minat terhadap pelajaran 

matematika 

1,2 3,5 

kegunaan mempelajari matematika 4 6 

Sikap siswa terhadap 

pembelajaran dengan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe 

question student 

have 

minat terhadap pembelajaran 

matematika dengan model 

kooperatif tipe question student 

have 

8,15.20 7,10,17 

kegunaan mengikuti pembelajaran 

matematika dengan model 

kooperatif tipe student have 

11,12,14,16 9,13,18,19 

Sumber: diadopsi dari kisi-kisi angket respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika dengan strategi Question Student Have oleh Usdiyana, 

2011. 
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Pengisian angket dapat dilakukan dengan cara membubuhkan tanda ceklist 

pada alternatif jawaban yang tersedia pada masing-masing pernyataan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian berupa skala Likert yang terdiri dari pertanyaan 

positif dan negatif. Alternatif jawaban yang tersedia yaitu sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Berikut bobot penilaian 

untuk pertanyaan angket terhadap penerapan model Question Student Have pada 

pembelajaran matematika berdasarkan Sukardi (2013).  

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Angket Respon 

Alternatif Jawaban 
Kriteria Bobot Penilaian 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 4 

 

3.7.4 Tes 

Tes digunakan peneliti sebagai alat untuk mengetahui hasil belajarsiswa 

serta ketuntasan belajar siswa sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar. Tes 

dilaksanakan satu kali yaitu pada pertemuan ketiga kepada siswa kelas VIII-C 

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang yang telah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Tes yang digunakan berupa tes tulis dengan bentuk uraian yang 

berjumlah lima soal. Soal yang disusun berkaitan dengan materi faktorisasi suku 

aljabar. Sebelum tes dilaksanakan, instrumen tes terlebih dahulu divalidasi untuk 

mengetahui apakah tes dinyatakan valid atau tidak. Berikut merupakan kriteria 

instrumen tes. 
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Tabel 3.6 Kriteria Validasi Instrumen Tes 

Interval Rata-rata Skor (R) Kategori Kevalidan 

4 < R  5 Sangat Valid 

3 < R  4 Valid 

2 < R  3 Cukup Valid 

1 < R  2 Kurang Valid 

R   1 Tidak Valid 

(Sumber: Widodo,2010) 

Dalam Instrumen Tes terdapat 5 soal dari beberapa indikator sesuai 

dengan RPP yang telah divalidasi.  Berikut ini adalah indikator instrumen Tes 

yang digunakan dalam penelitian efektivitas penerapan model kooperatif tipe 

Question Student Have pada pembelajaran matematika. Validator 1 memberikan 

penilaian dengan total aspek yaitu 22 dengan rata-rata 3,67, Validator 2 

memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 25 dengan rata-rata 4,17, 

Validator 3 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 22 dengan rata-rata 

3,67, validator 4 memberikan penilaian dengan total aspek yaitu 27 dengan rata-

rata 4,5. Secara keseluruhan instrumen tes memiliki rata-rata total aspek 4,1 yaitu 

berada pada kategori sangat valid. Instrumen Tes dikatakan valid karena rata-rata 

total aspek berada pada interval 4   Rata-rata Total Aspek   5. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes sangat valid dan dapat digunakan. Berikut ini 

adalah indikator instrumen tes yang digunakan dalam penelitian efektivitas 

penerapan model kooperatif tipe Question Student Have pada pembelajaran 

matematika 
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Tabel 3.7 Soal Tes Hasil Belajar 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas pada kertas 

jawaban yang telah disediakan 

1. Diketahui bentuk aljabar            maka tentukanlah nilai a,b dan c 

2. Tentukanlah hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar berikut 

a.         

b.            

c.          
3. Tentukanlah hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar berikut. 

a.           

b.        

c.         
4. Tentukanlah hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar berikut. 

a.            

b.           

c.         
5. Tulislah perkalian berikut dalam bentuk jumlah atau selisih 

a.    (   ) 
b.   (    ) 
c.  (        ) 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan 

setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti 

sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat 

analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu 

kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja 

dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat 

berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak 

lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. 

Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis 

mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu 

memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil 
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tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut akan disajikan 

teknik analisis aktivitas siswa, analisis respon siswa dan analisis hasil belajar 

siswa. 

 

3.8.1 Analisis Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diperoleh dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh 

observer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa sesuai dengan 

lembar instrumen observasi. Observer bertindak untuk memberikan penilaian 

dalam rentang skor 1-4 yang disesuaikan dengan bobot penilaian pada lembar 

instrumen observasi. Data hasil observasi aktivitas siswa yang diisi observer 

selama pembelajaran berlangsung dapat dianalisis menggunakan persentase 

sebagai berikut:  

   
 

 
      

Keterangan:  

  = persentase aktivitas siswa  

   = jumlah skor perolehan aktivitas yang muncul dan teramati 

   =jumlah skor aktivitas seluruhnya selama pembelajaran 

 

Dari persentase nilai rata-rata tersebut akan diperoleh tingkat keberhasilan 

yang ditetapkan sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

Tabel 3.8 Tingkat Keberhasilan  

Persentase (P) Kategori 

           Sangat Baik 

          Baik 

          Cukup Baik 

          Kurang Baik 

        Buruk 
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3.8.2 Analisis Respon Siswa 

Data respon siswa diperoleh dengan membagikan angket pada siswa yang 

telah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe 

Question Student Have .Angket pada penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan 

yang disusun secara sistematis untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penerapan model kooperatif tipe Question Student Have. Data yang diperoleh 

akan dianalisis sehingga diketahui bagaimana respon siswa terhadap model 

tersebut. Data hasil angket yang diisi oleh siswa dapat dianalisis menggunakan 

rata-rata sebagai berikut:  

   
 

 
 

Keterangan:  

  = rata-rata skor siswa secara klasikal 

   = jumlah skor yang diperoleh siswa 

   = jumlah seluruh siswa  

Hasil rata-rata respon siswa tersebut akan disesuaikan dengan kategori 

penilaian respon.  

Tabel 3.9 Kategori Penilaian respon 

Rata-rata skor Kategori 

        Respon Sangat Positif 

          Respon Positif 

          Respon Kurang Positif 

        Respon Negatif 

(Sumber: Notoadmojo,2003) 

 

3.8.3 Analisis Hasil Belajar Siswa 

Standar nilai yang digunakan untuk mengukur ketuntasan hasil belajar siswa 

pada penelitian ini mengacu pada standar nilai yang digunakan guru di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. Terdapat dua kategori kriteria penilaian yaitu: 
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kemampuan siswa secara individu serta kemampuan siswa secara klasikal. Siswa 

dikatakan mampu secara individu dalam belajar matematika apabila skor yang 

diperoleh siswa sesuai KKM yang berlaku yaitu     dari skor maksimal 100. 

Perhitungan skor kemampuan siswa secara individu menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

  
 

 
     

Keterangan: 

   = skor siswa 

   = skor yang diperoleh siswa 

  = skor maksimum 

Ketuntasan belajar secara klasikal dapat dikatakan tuntas apabila jumlah 

siswa yang memperoleh skor     mencapai lebih dari 75%. Adapun rumus 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebagai berikut: 

   
 

 
     

Keterangan: 

    = persentase skor siswa secara klasikal 

   = jumlah siswa yang memiliki skor     

   = jumlah seluruh siswa 
 


