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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan prosedur 

penelitian yang berkaitan pada masalah yang akan diteliti.  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah untuk menggambarkan 

bagaimana kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik. Adapun 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan 

kondisi yang ada sesuai dengan apa yang diamati dan dilakukan analisis yang 

mampu menerangkan gambaran secara jelas tentang obyek yang diteliti baik berupa 

angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang digunakan untuk memahami kejadian mengenai apa saja yang dialami oleh 

subyek penelitian.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang akan dilakukan penelitian yaitu di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Malang di Jl Gajayana gang III C Kota Malang. Proses 

pelaksanaan data dan pengambilan data penelitian dilaksanakan pada pembelajaran 

semester genap tahun 2017/2018. Adapun alasan sekolah ini dipilih peneliti 

berdasarkan pada pertimbangan karena belum pernah menerapkan model 
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pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik dan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa pada pembelajaran bangun 

ruang sisi datar.  

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 04 Malang semester genap tahun pelajaran 2017/2018 yang 

berjumlah 17 siswa. Sedangkan obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik, kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas siswa pada pembelajaran bangun ruang sisi 

datar.  

3.4 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini memerlukan beberapa data dalam proses pembelajaran. Data 

yang akan digunakan penelitian berupa data-data yang diperoleh langsung dari 

sumber data. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) data aktivitas guru yang diamati selama menerapkan model pembelajaran POGIL 

dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran bangun ruang sisi datar; b) data 

aktivitas siswa yang diamati selama menerapkan model pembelajaran POGIL 

dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran bangun ruang sisi datar; c) data 

kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh melalui tes tulis dan wawancara; 

d) serta data kreativitas siswa yang diperoleh melalui tes tulis dan wawancara. 

 Sumber data aktivitas siswa, kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas siswa pada pembelajaran matematika diperoleh siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 04 Malang semester genap 2017/2018. Sumber data kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas siswa yaitu hasil tes tulis yang berbentuk soal 
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uraian yang dikerjakan siswa pada akhir pertemuan dan wawancara yang mendalam 

sebagai penunjang data siswa. Adapun sumber data aktivitas guru diperoleh guru 

yang menerapkan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik selama 

proses pembelajaran. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

observasi, tes dan wawancara. Metode-metode ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran didalam kelas dengan mengamati secara langsung baik aktivitas guru 

maupun siswa yang menerapkan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan 

saintifik; dan b) tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

dan kreativitas siswa secara tertulis. Metode ini dilakukan dengan memberikan soal 

uraian berupa masalah non rutin kepada siswa untuk dikerjakan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan oleh peneliti dalam 

proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas guru, lembar 

observasi aktivitas siswa dan soal tes. 

3.6.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru  

 Lembar observasi aktivitas guru adalah instrumen penerapan model 

pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik untuk mengetahui aktivitas guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi tersebut akan 

dilakukan oleh observer pada setiap pertemuan. Adapun lembar observasi aktivitas 

guru akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut.  
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Tabel 3.1 Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No. Deskripsi 
Skor 

1 2 3 4 

1 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria 

keberhasilan 

    

2 Guru membentuk Siswa menjadi kelompok kecil yang 

beranggotakan 4 - 5 orang 

    

3 Guru menyajikan masalah atau isu yang menarik untuk belajar     

4 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk dijawab 

dengan mengaitkan ke pengetahuan mereka sebelumnya yang 

menjadi materi prasyarat 

    

5 Guru mengarahkan siswa mempelajari sumber belajar seperti 

buku dengan melalui berbagai cara 

    

6 Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

menemukan konsep dari sumber belajar untuk 

mengembangkan pemahamannya  

    

7 Guru mengarahkan siswa mendiskusikan hasil kerjanya untuk 

menggabungkan beberapa ide sehingga memperoleh konsep 

yang lebih mendalam 

    

8 Guru meminta siswa mengerjakan latihan soal yang telah 

diberikan dengan menggunakan pengetahuannya 

    

9 Guru mengarahkan siswa memecahkan masalah yang ditemui 

berdasarkan pengetahuan konsep barunya 

    

10 Guru meminta siswa menyimpulkan hasil belajar yang telah 

diperoleh dalam proses belajar 

    

11 Guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

sebelumnya  

    

12 Guru menilai kinerja belajar siswa     

 

 Pedoman penskoran yang digunakan untuk lembar observasi aktivitas guru 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, akan dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Pedoman Lembar Observasi Aktivitas Guru 
Nilai Keterangan 

4 Terlaksana aktivitas dengan sangat baik pada setiap poin deskripsi  

3 Terlaksana aktivitas dengan baik pada setiap poin deskrip 

2 Terlaksana aktivitas dengan cukup baik pada setiap poin deskripsi 

1 Terlaksana aktivitas dengan kurang baik pada setiap poin deskripsi 

 

3.6.2 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

 Lembar observasi aktivitas siswa adalah instrumen penerapan model 

pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik untuk mengetahui aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi tersebut akan 

dilakukan oleh observer pada setiap pertemuan. Berikut lembar observasi aktivitas 

siswa akan dijelaskan dalam tabel. 
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Tabel 3.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

No. Deskripsi 
Skor 

1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan dengan baik tujuan pembelajaran dan 

kriteria keberhasilan yang disampaikan oleh guru 

    

2 Siswa berkumpul berdasarkan kelompoknya  masing-masing     

3 Siswa mendiskusikan masalah yang telah disajikan oleh guru 

dengan melakukan pengamatan, melihat, membaca, 

mendengar serta menyimak (tanpa dan dengan alat) 

    

4 Siswa menjawab pertanyaan yang didapat dengan mengaitkan 

ke pengetahuan mereka sebelumnya yang menjadi materi 

prasyarat. Jika siswa belum faham maka dianjurkan untuk 

bertanya 

    

5 Siswa mempelajari sumber belajar seperti buku dengan 

melalui berbagai cara 

    

6 Siswa menemukan konsep dari sumber belajar untuk 

mengembangkan pemahamannya 

    

7 Siswa melakukan diskusi bersama kelompoknya 

menggabungkan beberapa ide sehingga memperoleh konsep 

yang lebih mendalam 

    

8 Siswa mengerjakan latihan soal yang telah diberikan dengan 

menggunakan pengetahuannya 

    

9 Siswa memecahkan masalah yang ditemui berdasarkan 

pengetahuan konsep barunya 

    

10 Siswa menyimpulkan hasil belajar yang telah diperoleh dalam 

proses belajar 

    

11 Siswa mendengarkan guru saat mengevaluasi hasil 

pembelajaran 

    

12 Siswa memperhatikan penilaian dari guru     

 

 Skala penskoran yang digunakan dalam menilai aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Nilai Keterangan 

4 Setiap poin deskripsi terlaksana dengan sangat baik, ketika siswa melaksanakan aktivitas 

dalam rentang 75% − 100% selama proses pembelajaran  

3 Setiap poin deskripsi terlaksana dengan sangat baik, ketika siswa melaksanakan aktivitas 

dalam rentang 50% − 75% selama proses pembelajaran 

2 Setiap poin deskripsi terlaksana dengan sangat baik, ketika siswa melaksanakan aktivitas 

dalam rentang 25% − 50% selama proses pembelajaran 

1 Setiap poin deskripsi terlaksana dengan sangat baik, ketika siswa melaksanakan aktivitas 

dalam rentang 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑟𝑖 25% selama proses pembelajaran 

 

3.6.3 Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Instrumen kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan suatu masalah dan 

pelaksanaannya dengan memberikan soal yang berbentuk uraian, selanjutnya hasil 
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dari jawaban soal tersebut akan dinilai melalui penyesuaian pada pedoman 

penskoran kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.5 Instrumen Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah  

No. Nama siswa 

Skor 

Total 

Memahami 

Konsep 

Membuat 

Rencana 

Melaksanakan 

Rencana 

Melihat 

kembali dan 

Memperluas 

masalah 

1       

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

     

dst.       

 

Adapun ketentuan pedoman penskoran pada kemampuan pemecahan masalah 

siswa adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 
No Indikator Aspek yang dinilai Skor 

1 Memahami Masalah Siswa mampu mengidentifikasi mengenai apa yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui, serta tujuan 

permasalahan matematika secara benar dan tepat 

4 

  Siswa mampu mengidentifikasi mengenai apa yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui, serta tujuan 

permasalahan matematika secara benar tetapi cukup tepat 

3 

  Siswa mampu mengidentifikasi mengenai apa yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui, serta tujuan 

permasalahan matematika secara kurang benar dan kurang 
tepat 

2 

  Siswa mampu mengidentifikasi mengenai apa yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui, serta tujuan 
permasalahan matematika secara tidak benar dan tidak 

tepat 

1 

2 Membuat Rencana Siswa mampu membuat model matematika, menuliskan 
rumus yang digunakan serta menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian agar tidak ada satupun alternatif yang 

tertinggal secara benar 

4 

  Siswa mampu membuat model matematika, menuliskan 

rumus yang digunakan serta menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian agar tidak ada satupun alternatif yang 
tertinggal secara cukup benar 

3 

  Siswa mampu membuat model matematika, menuliskan 

rumus yang digunakan serta menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian agar tidak ada satupun alternatif yang 

tertinggal secara kurang benar 

2 

  Siswa mampu membuat model matematika, menuliskan 
rumus yang digunakan serta menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian agar tidak ada satupun alternatif yang 

tertinggal secara tidak benar 

1 

3 Melaksanakan Rencana Siswa mampu melakukan penyelesaian untuk menemukan 

solusi serta menuliskannya secara rinci untuk menyakinkan 

setiap langkah sudah benar dan tepat 

4 

  Siswa mampu melakukan penyelesaian untuk menemukan 

solusi serta menuliskannya secara rinci untuk menyakinkan 
setiap langkah sudah benar dan cukup tepat 

3 

  Siswa mampu melakukan penyelesaian untuk menemukan 

solusi serta menuliskannya secara rinci untuk menyakinkan 
setiap langkah sudah benar dan kurang tepat 

2 

  Siswa mampu melakukan penyelesaian untuk menemukan 

solusi serta menuliskannya secara rinci untuk menyakinkan 
setiap langkah sudah benar dan tidak tepat 

1 

4 Melihat Kembali dan 

Memperluas masalah 

Siswa mampu mengecek kembali jawabannya dan 

membuat kesimpulan dengan benar  
4 

  Siswa mampu mengecek kembali jawabannya dan tidak  

membuat kesimpulan dengan benar  
3 

  Siswa tidak mampu mengecek kembali jawabannya, 
namun membuat kesimpulan dengan benar 

2 

  Siswa tidak mampu mengecek kembali jawabannya dan 

tidak membuat kesimpulan dengan benar 
1 

3.6.4 Instrumen Kreativitas Siswa 

 Tujuan dari instrumen kreativitas siswa digunakan untuk mengetahui 

kreativitas siswa dan pelaksanaannya dengan memberikan soal yang berbentuk 

uraian, selanjutnya hasil dari jawaban soal tersebut akan dinilai melalui 

penyesuaian pada pedoman penskoran kreativitas siswa yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 3.7 Instrumen Penilaian Kreativitas Siswa 

No. Nama siswa 
Skor 

Total 
Kelancaran Keluwesan Keaslian Elaborasi 

1       

2       

dst.       

Adapun ketentuan pedoman penskorannya adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.8 Pedoman Penskoran Kreativitas Siswa 
No. Indikator Aspek yang dinilai Skor 

1 Kelancaran Siswa mampu menghasilkan banyak jawaban atau gagasan 
yang relevan dari suatu masalah dengan benar  

4 

  Siswa mampu menghasilkan satu jawaban atau gagasan yang 

relevan dari suatu masalah dengan benar  
3 

  Siswa kurang mampu menghasilkan satu jawaban atau 

gagasan yang relevan dari suatu masalah dengan benar  
2 

  Siswa tidak mampu menghasilkan satu jawaban atau gagasan 

yang relevan dari suatu masalah dengan benar 
1 

2 Keluwesan Siswa mampu menghasilkan gagasan yang berbeda dan 

menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang berbeda dari 
suatu masalah secara benar 

4 

  Siswa mampu menghasilkan gagasan yang berbeda dan 

menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang berbeda dari 
suatu masalah secara cukup benar 

3 

  Siswa mampu menghasilkan gagasan yang berbeda dan 

menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang berbeda dari 
suatu masalah secara kurang benar 

2 

  Siswa mampu menghasilkan gagasan yang berbeda dan 

menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang berbeda dari 
suatu masalah secara tidak benar 

1 

3 Keaslian Siswa mampu mengubah metode yang tidak biasa atau unik 

berdasarkan ide dari siswa itu sendiri dengan lengkap 
4 

  Siswa mampu mengubah metode berdasarkan ide dari siswa 

itu sendiri dengan cukup lengkap 
3 

  Siswa mampu mengubah metode berdasarkan ide dari siswa 
itu sendiri dengan kurang lengkap 

2 

  Siswa mampu mengubah metode berdasarkan ide dari siswa 

itu sendiri dengan tidak lengkap 
1 

4 Elaborasi Siswa mampu mendefinisikan ulang masalah dan merinci 

langkah-langkah dari suatu masalah dengan lebih jelas 
4 

  Siswa mampu mendefinisikan ulang masalah dan merinci 
langkah-langkah dari suatu masalah dengan cukup jelas 

3 

  Siswa mampu mendefinisikan ulang masalah dan merinci 

langkah-langkah dari suatu masalah dengan kurang jelas 
2 

  Siswa mampu mendefinisikan ulang masalah dan merinci 

langkah-langkah dari suatu masalah dengan tidak jelas 
1 

 

3.7 Teknis Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan setelah semua kegiatan dalam pembelajaran 

berlangsung. Data hasil dari aktivitas guru dan siswa serta tes berbentuk soal uraian 

adalah untuk menggambarkan bagaimana keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik, 

kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa. Adapun teknik analisis data 

penelitian ini antara lain : 
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3.7.1 Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

 Menganalisis aktivitas belajar siswa dilakukan dengan mengumpulkan 

data yang didapat berdasarkan pada lembar observasi siswa. Lembar observasi 

tersebut berisi skor yang akan digunakan observer melakukan penilaian. Berikut 

pedoman analisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada setiap pertemuan 

dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar yang menerapkan model pembelajaran 

POGIL dengan pendekatan saintifik, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

dan kriteria pembelajaran. 

𝑃 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 % 

Keterangan : 

𝑃 : skor aktivitas guru dan siswa 

 Selanjutnya, untuk menghitung skor rata-rata aktivitas guru dan siswa dari 

seluruh pertemuan dengan menggunakan rumus: 

𝑅 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛
 

Keterangan : 

𝑅 : rata-rata skor keseluruhan 

 Adapun untuk mengukur keberhasilan aktivitas guru dan siswa dalam 

model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik, diuraikan sebagai 

berikut. 

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian Aktivitas Guru dan Siswa 
Tingkat Pencapaian(%) Kategori 

86 ≤ 𝑃 ≤ 100 

76 ≤ 𝑃 ≤ 85 

56 ≤ 𝑃 ≤ 75 

41 ≤ 𝑃 ≤ 55 

𝑃 ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Permendikbud, 2014) 
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3.7.2 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Mengetahui kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan 

memberikan tes yang berbentuk soal uraian kepada siswa. Analisis data tersebut 

akan dilakukan dengan menggunakan jawaban tes siswa. Jawaban tes akan 

dianalisis berdasarkan pada setiap tahapan indikator pemecahan masalah. Guna 

mengetahui nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒 𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑥 100% 

 Adapun kriteria penilaian kemampuan pemecahan masalah akan diuraikan 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Kriteria Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah 
Persentase(%) Keterangan 

86 ≤ 𝑃 ≤ 100 

76 ≤ 𝑃 ≤ 85 

56 ≤ 𝑃 ≤ 75 

41 ≤ 𝑃 ≤ 55 

𝑃 ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Permendikbud, 2014) 

3.7.3 Analisis Kreativitas Siswa 

 Mengetahui kreativitas siswa dilakukan dengan memberikan tes yang 

berbentuk soal uraian kepada siswa. Analisis data tersebut akan dilakukan dengan 

menggunakan jawaban tes siswa yang kemudian dianalisis berdasarkan pada setiap 

tahapan indikator kreativitas siswa. Guna mengetahui nilai rata-rata kreativitas 

siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒 𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

 Data yang telah didapat, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan tingkat 

kreativitas siswa serta keterangannya yang diuraikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.11 Kriteria Penilaian Kreativitas Siswa 
Persentase(%) Keterangan 

86 ≤ 𝑃 ≤ 100 

76 ≤ 𝑃 ≤ 85 

56 ≤ 𝑃 ≤ 75 

41 ≤ 𝑃 ≤ 55 

𝑃 ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Permendikbud, 2014) 

3.8 Prosedure Penelitian 

Prosedure penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

tahapan yakni perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pembuatan 

laporan penelitian. Berikut ketiga tahapan akan dijelaskan secara rinci. 

3.8.1 Perencanaan Penelitian 

  Tahap perencanaan penelitian adalah kegiatan awal yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian. Tahapan-tahapan perencanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: a) menentukan tempat penelitian yaitu bertempat di SMP 

Muhammadiyah 04 malang; b) menentukan waktu penelitian yaitu disesuaikan 

dengan jadwal pembelajaran matematika dan materi yang akan diteliti; c) 

menentukan materi dimana berdasarkan pada latar belakang masalah dan bertepatan 

dengan materi yang akan diajarkan dikelas; d) menyusun perangkat pembelajaran 

meliputi Lembar Kerja Kelompok (LKK), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), lembar tes tertulis yang berbentuk soal uraian dan kunci jawaban soal serta 

lembar observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, kemampuan pemecahan masalah, 

kreativitas siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

POGIL dengan pendekatan saintifik. 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

  Tahap pelaksanaan penelitian adalah kegiatan inti dari penelitian untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Beberapa tahapan pelaksanaan penelitian ini 
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yaitu sebagai berikut: a) melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu dilakukan 

selama empat kali pertemuan berdasarkan pada RPP yang telah disusun; b) 

melakukan pengamatan yaitu dilakukan selama proses pembelajaran sesuai dengan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang sudah disiapkan serta dua observer 

yaitu guru bidang studi SMP Muhammadiyah 04 malang berfungsi mengawasi 

proses pembelajaran yang berlangsung khususnya aktivitas guru dan teman sejawat 

berfungsi mengawasi terhadap aktivitas siswa; c) melakukan tes yaitu dilakukan 

setelah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah dan kreativitas siswa seusai diterapkannya proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran POGIL dengan pendekatan saintifik. 

3.8.3 Pembuatan Laporan Penelitian 

Selanjutnya, tahap pembuatan laporan penelitian adalah kegiatan 

menganalisis data yang didapat dari data yang telah dikumpulkan untuk diolah 

dengan deskriptif dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta sebenarnya dalam 

proses pembelajaran. Pengolahan data tersebut didasari pada tes yang telah dibuat. 

Terakhir kegiatan yaitu akan disusun laporan hasil penelitian untuk dapat 

dilaporkan.   


