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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

pada penerapan model PACE  dengan pendekatan open-ended dan kemampuan 

bernalar siswa pada penerapan model PACE  dengan pendekatan open-ended. 

Untuk itu, digunakan metode penelitian yang sesuai agar mendapatkan hasil yang 

sesuai. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai pendekatan dan jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 

dan perencanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

3.1    Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan secara 

nyata mengenai objek yang akan diteliti dan menekankan penggunaan angka-angka 

dengan tabel, grafik, ataupun diagram. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian studi kasus yang mengarah pada seorang individu atau kelompok 

yang dipandang mengalami kasus-kasus tertentu. 

 3.2   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Maron yang terletak di 

Dusun Keramat RT/RW 14/04 Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten 

Probolinggo. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran semester 

genap 2017/2018 dan menyesuaikan dengan pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung. Sekolah ini dipilih berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan terkait variabel yang akan diteliti 
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dan belum pernah diterapkan model pembelajaran PACE dengan pendekatan open-

ended pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Maron. 

3.3    Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VII-C di SMP Negeri 2 Maron 

yang berjumlah 23 siswa. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran PACE dengan pendekatan open-ended untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan bernalar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

3.4    Data dan Sumber Data 

Peneliti memperoleh data dari hasil observasi secara langsung yang 

bersumber dari sebuah proses. Pada penelitian menggunakan data primer, karena 

data yang didapatkan langsung dari sumber data. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data validitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diperoleh 

dari penilaian angket validitas RPP oleh validator 

b. Data kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan bernalar siswa yang 

diperoleh dari hasil tes tulis siswa. 

c. Data kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan bernalar siswa yang 

diperkuat dengan wawancara terhadap beberapa siswa saat pelaksanaan 

pembelajaran.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini memiliki tiga tahapan penelitian yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan yang dijabarkan sebagai berikut: 
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3.5.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini bertujuan untuk menyiapkan segala macam hal yang 

akan digunakan sebelum penelitian yaitu mulai dari penentuan lokasi dan waktu 

peelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) susuai dengan materi yang akan diajarkan, dan instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian yang terdiri dari angket validasi RPP, tes uraian untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan bernalar siswa.  

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini semua perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan Validasi Instrumen Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan validasi instrumen 

penelitian terlebih dahulu. RPP yang akan digunakan harus tervalidasi supaya 

proses pembelajaran berjalan sesuai rencana. Soal tes juga harus tervalidasi agar 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 

b. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

c. Melaksanakan Wawancara 

Wawancara terhadap siswa dilaksanakan saat pembeljaran berlangsung 

dengan tidak tersruktur untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan bernalar siswa. 
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d. Melaksanakan Tes 

Tes dilaksanakan pada pertemuan terakhir setelah kegiatan pembelajaran 

selesai, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan bernalar siswa. 

3.5.3 Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan ini yaitu membuat laporan yang berisi tentang 

pelaksanaan pembelajaran, deskripsi tingkat kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan bernalar siswa dengan menggunakan model pembelajaran PACE 

dengan pendekatan open-ended pada siswa kelas VII-C SMP Negeri 2 Maron. Data 

yang diperoleh dari lembar observasi dan tes akan diolah sesuai dengan kenyataan 

yang ada selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Angket validasi RPP berisi tentang beberapa aspek yang akan dinilai 

dengan skala 1-5 oleh validator untuk menentukan kevalidan dari RPP 

tersebut. 

b. Tes 

Tes adalah serangkaian latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengkur kemampuan yang dimiliki siswa. Tes diberkan diakhir 

pembelajaran berupa soal uraian, dimana tes dikerjakan secara individu dan 

tertulis. Berikut adalah kisi-kisi soal berdasarkan indikator kemampuan 

pemecahan masalah. 
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Tabel 3. 1 Kisi-kisi Soal Tes 

Soal 
Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Indikator Kemampuan 

Bernalar 

1. Fariz mempunyai kawat 

sepanjang 200 cm yang akan 

dibuat sebuah model persegi 

dan persegi panjang. Carilah 

kemungkinan-kemungkinan 

ukuran persegi dan persegi 

panjang yang dapat dibuat 

Fariz dari kawat tersebut agar 

kawat digunakan semaksimal 

mungkin! 

 

4. Tentukan ukuran alas dan 

tinggi dari suatu jajargenjang 

yang luasnya 36 m2. Sebutkan 

5 ukuran yang mungkin! 

 

Siswa mampu 

mengidentifikasi data yang 

diketahui dan ditanyakan. 

 

Siswa mampu merencanakan 

strategi yang sistematis untuk 

menyelesaikan masalah. 

 

Siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan 

dengan menjalankan rencana 

dari langkah-langkah yang 

sudah disusun sebelumnya 

secara sistematis. 

 

Siswa mampu memeriksa 

kembali semua informasi dan 

menyesuaikan hasil dengan 

masalah yang ditanyakan. 

 

2. Andaikan kamu mempunyai 

kertas krep yang berukuran 

100 cm x 150 cm. Kamu akan 

menggunakannya untuk 

membuat layang-layang. 

Sebelum kamu membuatnya, 

kamu harus menggambarkan 

sketsa layang-layang tersebut. 

Buatlah sketsa dari layang-

layang yang akan kamu buat 

pada kotak-kotak di bawah ini 

dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Buat 4 sketsa layang-layang, 

usahakan agar kertas yang ada 

digunakan secara maksimal. 

b. Buat layang-layang dalam 

bentuk standar bangun layang-

layang. 

c. Ukuran dari masing-masing 

layang-layang berbeda. 

d. Satu kotak pada gambar ini 

mewakili 10 cm x 10 cm pada 

ukuran aslinya.

 
a. Sebutkan ukuran-ukuran 

diagonal dari sketsa layang-

layang yang kamu gambar. 

b. Sebutkan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh bangun layang-

 Siswa mampu memberikan 

hipotesa. 

 

Siswa mampu memberi 

argumen atau fakta dari 

beberapa solusi. 

 

Siswa mampu 

menyimpulkan dari suatu 

pernyataan. 

 

Siswa mampu memeriksa 

kebenaran dari argumen 

 

Siswa mampu menemukan 

model atau sifat secara 

sistematis dan mampu 

membuat gagasan yang 

lebih sederhana. 

Siswa mampu melakukan 

trik matematika. 
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layang berdasarkan gambar 

yang kamu buat! 

2. Tania mempunyai lantai 

ruangan berbentuk persegi 

panjang berukuran 4m x 3 m, 

minggu depan Tania akan 

memasang keramik di lantai 

tersebut, bantulah Tania untuk 

menghitung, berapa kira-kira 

keramik yang dibutuhkan 

untuk menutupi lantai 

tersebut? 

 Siswa mampu 

menyimpulkan dari suatu 

pernyataan. 

 

Siswa mampu menemukan 

model atau sifat secara 

sistematis dan mampu 

membuat gagasan yang 

lebih sederhana. 

 

Siswa mampu melakukan 

trik matematika. 

c. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperkuat data kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan bernalar siswa dengan pertanyaan tidak terstruktur 

yang ditujukan kepada beberapa siswa saat pembelajaran berlangsung. 

a. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket validasi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tes kemampuan pemecahan masalah, 

dan tes kemampuan bernalar siswa. Instrumen tersebut diuraikan sebaagai berikut: 

a. Lembar Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Lembar validasi ini akan diberikan kepada validator untuk mengetahui 

tingkat kevalidan dari RPP dengan penskoran skala 1-5 untuk masing-

masing indikator yang telah ditetapkan. Tabel angket validasi RPP disajikan 

pada lampiran 1. 

b. Lembar Penilaian Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Lembar penilaian tes kemampuan pemecahan masalah siswa digunakan 

untuk mengetahui hasil tes uraian siswa yang didasarkan pada indikator 
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kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan skala penskoran 1-4. 

Tabel pedoman penilaian kemampuan pemecahahan masalah siswa disajikan 

pada lampiran 2. 

c. Lembar Penilaian Tes Kemampuan Bernalar Siswa 

Lembar penilaian tes kemampuan bernalar siswa digunakan untuk 

mengetahui hasil tes uraian siswa yang didasarkan pada indikator 

kemampuan bernalar menggunakan skala penskoran 1-4. Tabel pedoman 

penilaian kemampuan bernalar siswa disajikan pada lampiran 3. 

b. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah data dan sumber terkumpul. Analisis data 

perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran 

PACE dengan pendekatan open-ended. 

a. Analisis Validasi RPP 

Perolehan nilai validasi RPP akan menyatakan tingkat kevalidan RPP dengan 

beberapa kategori yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (𝑃) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Tabel 3. 2 Persentase dan Kategori Validitas RPP 

Persentase Kategori 

85,00% < 𝑃 ≤ 100,00% Sangat valid 

70,00% < 𝑃 ≤ 85,00% Valid 

50,00% < 𝑃 ≤ 70,00% Cukup Valid 

25,00% < 𝑃 ≤ 50,00% Kurang 

0,00% ≤ 𝑃 ≤ 25,00% Tidak valid 

Sumber: Akbar (2013) 

 

 



37 
 

 
 

b. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil tes, perolehan nilai 

kemampuan pemecahan masalah dapat dinyatakan dengan beberapa kategori 

yang digitung dengan menggunakan rumus:  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Tabel 3. 3  Nilai dan Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah 

Nilai Kategori 

85 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 100 Sangat baik 

70 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 85 Baik 

55 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 70 Cukup 

40 < 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 55 Kurang 

0 ≤ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 ≤ 40 Sangat kurang 

Sumber: Siti Mawaddah & Anisah (2015) 

c. Analisis Kemampuan Bernalar 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil tes, perolehan nilai 

kemampuan bernalar siswa dapat dinyatakan dengan beberapa kategori yang 

digitung dengan menggunakan rumus:  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 (𝑃𝑃) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100 

Tabel 3. 1 Kualifikasi Kemampuan Bernalar Siswa 

Presentasi Penilaian Kualifikasi 

85 < 𝑃𝑃 ≤ 100 Sangat Baik 

70 < 𝑃𝑃 ≤ 85 Baik 

55 < 𝑃𝑃 ≤ 70 Cukup  

40 < 𝑃𝑃 ≤ 55 Kurang 

0 ≤ 𝑃𝑃 ≤ 40 Sangat kurang 

Sumber: Saputri, Susanti, & Aisyah (2017) 

 


