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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantatif dengan jenis 

deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat menghasilkan 

gambaran tentang aktivitas belajar dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang dialami berkaitan dengan kehidupan sehari-hari data kualitatif 

didapatkan dari hasil observasi dan tes terhadap siswa SMP Katolik Marsudisiwi 

Malang, sedangkan dengan pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan hasil tes 

tulis siswa SMP Katolik Marsudisiwi Malang. Pendekatan kualitatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap gejala alamiah dengan 

peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2013).  

  

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Katolik Marsudisiwi Malang semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 

2018. Subyek penelitian adalah siswa-siswa kelas VII sebanyak 22 siswa SMP 

Katolik Marsudisiwi Malang yang beralamatkan Jl. Candi Kalasan no.10 

Kecamatan  Blimbing Kota Malang. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi berupa aktivitas belajar 

siswa, dan hasil tes tulis siswa SMP Katolik Marsudisiwi Malang. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 1) metode tes, 

pemberian test dilakukan dengan menggunakan soal berbentuk esai, kemudian 

jawaban dari test digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan 2) metode observasi 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 
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3.5 Instrumen  Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat disesuaikan dengan 

instrumen pembelajaran kooperatif STAD, kemudian dengan berbagai saran 

dikembangkan sehingga cocok dengan materi pembelajaran dalam penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan yaitu: 

a) Lembar observasi aktivitas belajar siswa 

Lembar aktivitas belajar siswa digunakan untuk memperoleh data tentang 

aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri untuk mengamati siswa selama 

kegiatan pembelajaran, dan peneliti memberi nilai pada kolom yang tersedia 

sesuai selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b) Tes kemampuan pemecahan masalah berupa tes tertulis mengenai materi 

perbandingan dan skala. Tes tertulis ini berupa tes uraian yang berjumlah 3 

soal. Soal diberikan kepada 22 siswa dan tes ini bertujuan untuk 

memperoleh data kemampuan pemecahan masalah siswa. Tes diberikan 

kepada setiap siswa setelah pembelajaran sebagai tes akhir pembelajaran 

STAD. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 

a) Persiapan 

Tahap ini peneliti melakukan persiapan sebelum memulai penelitian 

diantaranya meminta surat izin penelitian dari kampus untuk selanjutnya 

diserahkan ke sekolah tempat penelitian kemudian mengadakan kesepakatan 

mengenai waktu dan materi yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti 

menyiapkan RPP, instrumen observasi dan soal tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa serta validasi RPP oleh dosen matematika UMM 

dan guru matematika. 

b) Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti masuk kelas mengajarkan materi dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD sambil mengamati aktivitas belajar 
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siswa dan setelah pembelajaran memberika soal tes kemampuan pemecahan 

masalah. 

c) Tahap Deskripsi Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pendeskripsian hasil pelaksanaan 

penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil tes. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

a) Aktivitas Belajar Siswa 

Tabel 3.1 Aktivitas Belajar Siswa 

 

Tabel 3.2. Pedoman Pengisian Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Skor Kriteria 
0 Jika tidak ada siswa yang aktif dalam kelompok 
1 Jika hanya 1 siswa yang aktif dalam kelompok 
2 Jika ada 2 siswa yang aktif dalam kelompok 
3 Jika ada 3 siswa yang aktif dalam kelompok 
4 Jika ada 4 siswa atau lebih  yang aktif dalam kelompok 

Presentase aktivitas belajar siswa dihitung dengan cara berikut : 

 A =  
 
×100% 

Keterangan : 

A = presentasi aktivitas belajar 

q = banyaknya siswa yang aktif 

No Aktivitas Indikator 
1 Visual activities 1.1 siswa membaca materi yang akan dipelajari 
  1.2 siswa menunjukkan antusiasme dan  

      Perhatian 
  1.3 siswa mendengarkan penjelasan dari guru 
2 Oral activities 2.1 siswa aktif bertanya terhadap  guru dan   

      Teman 
  2.2 siswa aktif menjawab  

      pertanyaan guru dan teman 
3 Mental activities 3.1  siswa memahami masalah 

3.2 siswa aktif menanggapi pendapat teman   
       atau guru 

4 Motor activities 4.1 siswa merencanakan penyelesaian 
4.2 siswa menyelesaikan soal dengan benar  
      sesuai prosedur 

5 Writing activities 5.1 siswa menyusun hasil kerja dalam  
      kelompok masing-masing 

  5.2 siswa menyampaikan hasil kerja kelompok  
      secara runtut 
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 r = jumlah siswa seluruhnya 

Persentase aktivitas belajar dapat dikualifikasikan dalam tabel yang diadaptasi 

dari Arikunto (2010) sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Aktivitas Belajar  

Skor % Kriteria 
88 ≤  A ≤ 100 sangat baik 
66 ≤  A < 88 Baik 
44 ≤  A < 66 Cukup 
22 ≤  A < 44 kurang baik 
0   ≤  A < 22 sangat kurang baik 

 

b) Kemampuan Pemecahan Masalah 

Hasil tes siswa yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pedoman 

penskoran tes kemampuan pemecahan masalah matematis, diadabtasi dari 

Rahayu ( 2013) seperti tabel berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan  

No Aspek yang dinilai skor 
1 Memahami masalah 

Siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 
0-4 

2 Merencanakan cara penyelesaian 
Siswa membuat strategi untuk penyelesaian 

0-4 

3 Menyusun rencana 
Siswa dapat menyelesaikan soal sampai tuntas 

0-4 

4 Mengecek kembali 
Siswa mengecek kembali hasil yang sudah dikerjakan 

0-4 

 Skor maksimal 16 

Persentase dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat 

digunakan rumus yang diadaptasi dari (Usman, 2011). 

 K =  
 

×100%  

Keterangan : 

K = presentasi kemampuan pemecahan masalah  

t  = jumlah skor total 

m  = jumlah skor maksimal 

Presentase hasil skor yang diperoleh kemudian dikualifikasi untuk menentukan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Berikut tabel kualifikasi 
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kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diadaptasi dari arikunto 

(2009) sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Kriteria Kemampuan Pemecahan Masalah 

skor % Kriteria 
88 ≤  K ≤ 100 sangat baik 
66 ≤  K < 88 Baik 
44 ≤  K < 66 Cukup 
22 ≤  K < 44 kurang baik 
0   ≤  K < 22 sangat kurang baik 

                               (Adaptasi dari Arikunto, 2009) 


