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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan koneksi 

matematis siswa pada penerapan metode penemun terbimbing dengan media 

GeoField dan kreativitas siswa pada penerapan metode penemuan terbimbing 

dengan media GeoField. Untuk itu, digunakan metode penelitian yang sesuai agar 

mendapatkan hasil yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur 

penelitian.  

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.  Peneliti memilih pedekatan kuantitatif dengan tujuan mengungkapkan 

karakteristik individu atau kelompok dengan menggunakan angka-angka atau 

dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus yang mengarah pada 

individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu untuk 

dipelajari secara intensif. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini di SMP Negeri 2 Plandaan yang yang berlokasi di 

Jalan Arjuna No. 40 Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan disesuaikan 

dengan jadwal pembelajaran yang sedang berlangsung. Pemilihan sekolah 

didasarkan pada hasil obserasi dan wawancara sebelumnya yang sesuai dengan 

permasalahan terkait variabel yang akan diteliti dan belum pernah diterapkan 

metode penemuan terbimbing dengan media GeoField dalam proses pembelajaran 

dikelas. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 30 siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 

Plandaan Jombang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah metode 
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penemuan terbimbing dengan media GeoField  untuk mengetahui kemampuan 

koneksi matematis siswa dan kreativitas siswa. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data diperoleh peneliti melalui hasil observasi secara langsung yang 

bersumber pada sebuah proses. Penelitian ini memperoleh data secara langsung 

dari sumber data sehingga menggunakan data primer. Data primer yang diambil 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data validitas Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) yang diperoleh dari 

penilaian angket validitas RPP oleh validator. 

2. Data kemampuan koneksi matematis siswa dan kreativitas matematis siswa 

yang diperoeh dari hasil tes tulis siswa. 

3. Data kemampuan koneksi matematis dan kreativitas siswa akan diperkuat 

dengan wawancara terhadap beberapa siswa saat pelaksanaan pembelajaran. 

4. Data kemampuan koneksi matematis dan kreativitas siswa akan diperkuat 

dengan observasi terhadap siswa saat pelaksanaan pembelajaran. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data.  

1. Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Angket validasi RPP berisi beberapa aspek yang akan dinilai dengan skala  

likert 1-4 oleh validator untuk menentukan tingkat kevalidan dari RPP. 

2. Tes 

Tes ini berupa soal uraian sebanyak empat soal dimana dua soal untuk 

mengukur kemampuan koneksi matematis siswa yaitu no 1 dan no 2, sedangkan 

dua soal untuk mengukur kreativitas siswa yaitu no 3 dan no 4. Pemberian tes 

dilakukan pada pertemuan ke-4 penelitian. 

3. Observasi                                                                                       

Observasi dilakukan untuk memperkuat data kemampuan koneksi matematis 

dan kreativitas siswa dengan mengamati siswa saat pelaksanaan pembelajaran. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu angket validasi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tes kemampuan koneksi matematis 
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siswa, dan tes kreativitas siswa. Beberapa instrumen tersebut akan diuraiakan 

sebagai berikut: 

1. Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Angket validasi ini akan diberikan kepada validator untuk menyatakan 

tingkat kevalidan dari RPP dengan menggunakan penskoran skala likert yang 

dinyatakan dalam bentuk skor 1-4 untuk masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan. Tabel angket validari RPP disajikan pada lampiran 1. 

2. Lembar Penilaian Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Lembar penilaian tes kemampuan koneksi matematis siswa digunakan untuk 

menilai hasil tes uraian siswa yang didasarkan pada indikator kemampuan koneksi 

matematis dengan menggunakan skala penskoran 1-4. Tabel pedoman penilaian 

kemampuan koneksi matematis siswa disajikan pada lampiran 2. 

3. Lembar Penilaian Kreativitas Siswa 

Lembar penilaian kreativitas siswa digunakan untuk menilai hasil tes uraian 

yang didasarkan pada indikator kreativitas dengan menggunakan skala penskoran 

0-4. Tabel pedoman penilaian kreativitas siswa disajikan pada lampiran 3. 

4. Lembar Observasi  

Lembar observasi siswa digunakan untuk mencatat kegiatan siswa saat 

berdiskusi mengerjakan LKS untuk menemukan rumus dengan menggunakan 

media GeoField dan berdasarkan respon siswa atas beberapa pertanyaan yang 

diajukan observer untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis dan 

kreativitas siswa. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap selanjutnya setelah data dan sumber data 

terkumpul. Analisis data ini bertujuan mengetahui keberhasilan pembelajaran 

dengan menerapkan metode penemuan terbimbing dengan media GeoField. 

1. Analisis Validasi RPP 

Perolehan nilai validasi RPP akan menyatakan tingkat kevalidan RPP 

dengan beberapa kategori yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 
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Tabel 3.1 Nilai dan Kategori Validasi RPP 

Nilai Kategori 

85,01 ≤ Nilai ≤ 100,00 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa reviai) 

70,01≤ Nilai ≤ 85,00 Cukup Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi) 

50,01≤ Nilai ≤ 70,00 Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi) 

01,00 ≤ Nilai ≤ 50,00 Tidak Valid (belum dapat digunakan) 

Sumber: Akbar (2013) 

2. Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil tes, perolehan nilai 

kemampuan koneksi matematis siswa akan dinyatakan dengan beberapa kategori 

yang dihitung dengan rumus: 

       
                           

                    
       

Tabel 3.2 Nilai dan Kategori Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Nilai Kategori 

85≤ Nilai ≤ 100 Sangat Baik 

70≤ Nilai ≤ 84 Baik 

60≤ Nilai ≤ 69 Cukup Baik 

45≤ Nilai ≤ 59 Kurang Baik 

Nilai ≤ 44 Tidak Baik 

Sumber: Arikunto (2013) 

3. Analisis Kreativitas Siswa 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil tes, perolehan nilai 

kreativitas siswa akan dinyatakan dengan beberapa kategori yang dihitung dengan 

rumus: 

       
                           

                    
       

Tabel 3.3 Nilai dan Kategori Kreativitas Siswa 

Nilai Kategori 

95≤ Nilai ≤ 100 Sangat kreatif 

80≤ Nilai < 95 Kreatif 

65 ≤ Nilai <80 Cukup kreatif 

55≤ Nilai < 65 Kurang kreatif 

Nilai < 55 Tidak kreatif 

Sumber: Firdaus, As’ari, & Qohar (2016) 

3.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga tahap prosedur penelitian, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan,dan tahap laporan penelitian yang diuraiakan 

sebagai berikut: 
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3.8.1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dilakukan persiapan sebelum dilakukan penelitian, 

yaitu mulai dari penentuan lokasi dan waktu penelitian. Setelah itu, peneliti 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi lingkaran, 

lengkap dengan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan diskusi siswa ketika 

pembelajaran berlangsung. Kemudian membuat instrumen penelitian yang terdiri 

dari angket validasi RPP, tes uraian untuk mengukur kemampuan koneksi 

matematis dan kreativitas siswa, dan lembar observasi dalam pembelajaran 

dengan metode penemuan terbimbing dan media GeoField. Sebelum 

melaksanakan penelitian, dilakukan validasi instrumen penelitian. RPP yang akan 

digunakan harus tervalidasi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Soal 

tes juga harus tervalidasi agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 

3.8.2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, semua perencanaan yang telah dibuat dilakanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP.  

2. Melaksanakan Observasi  

Observasi dan wawancara terhadap siswa dilaksanakan saat pembelajaran 

berlangsung untuk melihat tingkat kemampun koneksi matematis dan kreativitas 

siswa.  

3. Melaksanakan Tes  

Tes dilaksanakan pada pertemuan terakhir setelah kegiatan pembelajaran 

selesai yang bertujuan untuk mengukur kemampuan koneksi matematis dan 

kreativitas siswa. 

3.8.3. Tahap Laporan 

Pada tahap laporan, dilakukan analisis laporan berdasarka data yang telah 

diperoleh pada tahap sebelumnya untuk dideskriptifkan sesuai fakta selama 

kegiatan pembelajaran. Pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah 

dibuat dalam rencana penelitian. 

 

LEMBAR JAWABAN 

 

Nama   : ..................................................... 

No. Absen : ..................................................... 

Kelas    : ..................................................... 


