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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian harus menggunakan 

pendekatan penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta 

langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang digunakan 

untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena 

atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel 

tunggal maupun kolerasi atau perbandingan berbagai variabel. Tujuan 

penelitian deskriptif yakni untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek atau daerah tertentu (Arifin, 

2011). 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sukmadinata (2009) 

adalah suatu pendekatan yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kemampuan berpikir kritis dan 

sikap sosial siswa dengan menggunakan model Teams Games Tournament 

dalam proses pembelajaran.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 Malang pada bulan 

April tahun ajaran 2017/2018. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian 

karena pengajaran di SMP Muhammadiyah 2 Malang masih menggunakan 

model pembelajaran yang bersifat konvensional. Selain itu kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah secara berkelompok masih kurang kompak, 

karena pembelajaran secara berkelompok jarang diterapkan di sekolah 

tersebut. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiya 2 Malang pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan. Pemilihan subjek peneliti 

tersebut adalah siswa kelas VIII C karena rendahnya kemampuan berpikir 

kritis dan sikap sosial siswa seperti kurangnya sosialisasi komunikasi antar 

siswa. Informasi ini diperkuat oleh adanya wawancara peneliti dengan guru 

matematika.  

3.4 Prosedur Penelitian  

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran prosedur penelitian yang 

akan dilaksanakan. Berikut adalah kerangka konseptual dalam prosedur 

penelitian ini. 
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Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 yaitu: tahap 

awal, tahap penelitian, dan tahap akhir. Tahap-tahap dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Tahap awal 

Pada tahap ini, sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus 

memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti maka dari itu 

studi literatur sangat diperlukan pada tahap awal ini dengan cara 

menelusuri sumber-sumber tulisan yang telah dibuat sebelumnya yang 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan observasi pada kegiatan ini peneliti berdiskusi dengan guru 

mata pelajaran matematika guna mengetahui kemampuan berpikir kritis 

dan sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran. Setelah itu peneliti 

menemukan permasalahan yang sering terjadi didalam kelas. Kemudian 

Studi Literatur Studi lapang Tahap Awal  

Menentukan subjek 

dan waktu 

penelitian 

Masalah  

validasi 

instrument 

penelitian  

Mempersiapkan 

instrument 

penelitian  

Tahap Penelitian  

Analisis data   Pelaksanaan 

penelitian  

Pelaporan  Penyimpulan    Tahap Akhir  
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peneliti memilih kelas VIII C sebagai subjek penelitian selama 3 kali 

pertemuan dalam proses pembelajaran.  

b) Tahap penelitian  

Pada tahap ini merupakan inti dari penelitian, sebelum pengambilan data 

peneliti mempersiapkan instrument penelitian. Langkah selanjutnya adalah 

validasi instrumen penelitian yang akan digunakan untuk pengambilan 

data. Setelah intrumen penelitian tervalidasi peneliti melaksanakan 

penelitian dengan memperhatikan sikap siswa dalam pembelajaran terkait 

sikap sosial serta bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan model kooperatif Teams Games Tournament pada materi 

bangun ruang sisi datar. Kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru matematika. 

Kemudian peneliti memberikan tes yang dilakukan pada akhir kegiatan 

pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mewawancarai siswa yang telah 

dipilih berdasarkan hasil tes yang diperoleh siswa agar mengetahui 

kendala apa saja yang siswa alami dalam menjawab soal tes. Setelah 

semua instrumen digunakan maka sampailah pada tahap analisis data yaitu 

dengan mengumpulkan semua data yang telah didapat selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

c) Tahap akhir 

Tahapan akhir dalam penelitian ini adalah mengelola data hasil penelitian 

yaitu dengan menarik kesimpulan hasil penelitian, dan menyusun laporan 

hasil penelitian.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Selain menggunakan model yang tepat dalam penelitian juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Untuk mendapatkan 

data yang lengkap dan objektif penggunaan berbagai teknik dalam 

pengumpulan data sangat diperlukan, instrument sebagai alat pengumpul data 

harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan data empiris sebagaimana adanya (Margono, 2009). Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a) Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009). Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap sosial siswa 

(sikap disiplin, sikap tanggungjawab dan sikap peduli (toleransi, tolong 

menolong) dalam kegiatan pembelajaran. Observasi ini dilaksanakan 

selama berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran. Observasi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah divalidasi 

oleh tim ahli. Adapun lembar observasi yang digunakan peneliti yaitu 

lembar observasi penilaian sikap yang meliputi sikap disiplin, sikap 

tanggungjawab, dan sikap peduli (toleransi, tolong-menolong) dalam 

proses pembelajaran dan diskusi kelompok. Lembar observasi disisi 

langsung oleh tiga observer (guru, peneliti, dan peneliti lain) yang ikut 

mengamati kegiatan pembelajaran dikelas. Terdapat 24 siswa yang akan 

diamati sikap sosial dalam proses pembelajaran, sehingga untuk 
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memudahkan observer dalam mengamati sikap siswa, peneliti membagi 

tiap observer untuk mengamati 8 siswa. Dengan dibantu adanya 

penomeran dibaju siswa peneliti akan lebih mudah dalam mengamati sikap 

siswa.  

b) Pemberian Tes  

Tes hasil belajar ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

berpikir kritis siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan model 

Teams Games Tournamnet. Tes adalah seperangkat rangsangan (stimulus) 

yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban 

yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka (Margono, 2009). 

Tes yang dimaksud adalah pemberian tes soal untuk melihat kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengelompokkan 

siswa kedalam tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Hasil dalam 

pemberian tes ini sebagai rujukan untuk menentukan siswa yang akan 

diwawancarai. Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes uraian yang berjumlah tiga soal yang telah disesuaikan dengan 

kopetensi dasar dan indikator berpikir kritis yang ingin dicapai.  

c) Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih bagaimana 

kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah ditinjau dari 

aspek kefasihan, fleksibilitas, dan keaslian. Hal ini dilakukan untuk 
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mengetahui kegiatan siswa apakah terdapat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat cara berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Peneliti 

mengambil perwakilan 2 siswa dari setiap kelompok berdasarkan 

tingkatan kemampuan berpikir kritis sebagai subjek wawancara. Sesuai 

dengan pendapat Riduwan (2010) bahwa penelitian dapat mengambil 

sebagian siswa yang dianggap mewakili beberapa siswa, hal ini 

berdasarkan pertimbangan yang logis, seperti kepraktisan, keterbatasan 

waktu, dan tenaga. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai 

kemampuan berpikir krtitis siswa dalam memecahkan masalah.  

d) Dokumen 

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini berupa catatan lapang, rancangan pelaksanaan pembelajaran, 

lembar observasi sikap, hasil tes siswa, dan foto saat penelitian 

berlangsung. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

instrumen tes, pedoman wawancara dan dokumen (RPP). 

a) Instrumen Tes 

Instrumen tes berupa lembaran soal tes yang diberikan kepada siswa. Tes 

yang digunakan adalah tes berupa uraian untuk mengetahui tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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Tabel 3.1: Kisi-Kisi Instrumen Berpikir Kritis 

No. Indikator Kemampuan Berpikir 

Kritis 

Indikator Operasional 

1. Menentukan konsep yang 

digunakan dalam penyelesaian 

masalah serta dapat merumuskan 

suatu tindakan (strategi/taktik) 

dalam menyelesaikan masalah 

Menentukan konsep dalam 

menyelesaikan masalah serta dapat 

merumuskan suatu tindakan yang 

berkaitan dengan kubus dan balok 

2. Memberikan argumen atau alasan 

dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah serta 

menyimpulkannya 

Memberikan argumen atau alasan dalam 

menjawab dan menyelesaikan masalah 

serta menyimpulkannya terkait 

menghitung luas permukaan kubus dan 

balok 

3. Mengevaluasi bukti atau keputusan 

yang telah diambil dalam 

menyelesaikan masalah 

Mengevaluasi penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan menghitung luas 

permukaan kubus dan balok 

Guna mendapatkan nilai dari jawaban siswa pada tes kemampuan berpikir 

kritis, digunakan pedoman penyekoran dari Facione yang ditunjukan pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.2: Pedoman Penyekoran Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No 

Soal 

Indikator Yang Diukur Respon Siswa Terhadap Soal Skor 

1. Menentukan konsep dalam 

menyelesaikan masalah serta 

dapat merumuskan suatu 

tindakan yang berkaitan 

dengan kubus dan balok 

Tidak memberikan konsep yang benar 

dan rumusan cara yang tepat, 

terindikasi tidak memahami soal, atau 

tidak menjawab 

1 

Bisa memberikan konsep yang benar 

dan rumusan cara yang tepat, tetapi 

salah dalam menghubungkan 

informasi yang diberikan 

2 

Mampu memberikan konsep yang 

benar dan rumusan cara yang tepat, 

tetapi masih ada sedikit kesalahan 

dalam perhitungan 

3 

Mampu memberikan konsep yang 

benar dan rumusan cara yang tepat 

dengan perhitungan yang benar dalam 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan 

4 

2. Memberikan argumen atau 

alasan dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah serta 

menyimpulkannya terkait 

menghitung luas permukaan 

kubus dan balok 

Tidak memberikan argumen yang 

benar, terindikasi tidak memahami 

soal, atau tidak menjawab 

1 

Bisa memberikan argumen yang 

benar, tetapi salah dalam 

menghubungkan informasi yang 

diberikan 

2 

Mampu memberikan argumen yang 

benar, tetapi masih ada sedikit 

kesalahan dalam perhitungan 

3 

Mampu memberikan argumen yang 

lengkap dengan perthitungan yang 

4 
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benar dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan 

3. Mengevaluasi penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

kubus dan balok 

Tidak memberikan evaluasi yang 

benar, terindikasi tidak memahami 

soal, atau tidak menjawab 

1 

Bisa memberikan evaluasi tetapi salah 

dalam menghubungkan informasi 

yang diberikan 

2 

Mampu memberikan evaluasi yang 

diharapkan, tetapi masih ada sedikit 

kesalahan dalam perhitungan 

3 

Mampu mengevaluasi sesuai yang 

diharapkan dengan perthitungan yang 

benar dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan 

4 

 

Pengelompokan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil 

tes yang nantinya didapat. Untuk pengelompokan tersebut, menggunakan 

pengelompokan berdasarkan yang digunakan oleh Masrurotullaily, Hobri, 

dan Suharto, yaitu tiga tingkatan berupa: 

Tabel 3.3: Klasifikasi Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Rentang Nilai Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 

0 ≤ 𝑁𝐾𝐵𝐾 ≤ 60 Rendah 

60 < 𝑁𝐾𝐵𝐾 ≤ 75 Sedang 

75 < 𝑁𝐾𝐵𝐾 ≤ 100 Tinggi 

(Dengan NKBK = Nilai Kemampuan Berpikir Kritis) 

b) Pedoman wawancara 

Untuk mencari berbagai faktor yang turut mempengaruhi jawaban siswa 

dalam mengerjakan tes kemampuan berpikir kritis, perlu diadakan 

wawancara kepada siswa. Siswa yang terpilih untuk diwawancarai adalah 

perwakilan 2 orang siswa dari setiap kelompok berdasarkan tingkatan 

kemampuan berpikir kritis yaitu rendah, sedang dan tinggi. Wawancara 

penting untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh para subjek 

penelitian selama menjawab tes dan untuk mencari tawaran solusi dari 

siswa jika hasil tesnya mengidikasikan kemampuan berpikir kritis yang 

baik. 
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Tabel 3.4: Pedoman Wawancara 

No. Aspek-aspek yang diwawancarai Ringkasan jawaban Keterangan 

1. Menentukan konsep dalam 

menyelesaikan masalah serta dapat 

merumuskan suatu tindakan yang 

berkaitan dengan kubus dan balok 

  

2. Memberikan argumen atau alasan 

dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah serta 

menyimpulkannya terkait 

menghitung luas permukaan kubus 

dan balok 

  

3. Mengevaluasi penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan kubus 

dan balok 

  

 

c) Lembar Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi 

sejumlah indikator sikap yang diamati. Observasi langsung diamati oleh 

tiga observer yaitu guru, peneliti, dan peneliti lain. Bentuk instrumen yang 

digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi yang berupa daftar cek 

atau sekala penelitian yang disertai rubik. Pengelompokan kategori sikap 

siswa berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Untuk pengelompokan sikap tersebut, 

menggunakan pengelompokan berdasarkan Permendikbud No 81A Tahun 

2013 yaitu: 

Tabel 3.5: Klasifikasi Tingkat Sikap Sosial Siswa 

Skor  Tingkat Sikap Sosial Siswa 

3,33 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 4,00 Sangat Baik 

2,33 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 3,33 Baik  

1,33 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 2,33 Cukup  

0,01 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 1,33 Kurang  
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3.7 Validasi Instrumen 

Dari adanya instrumen yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

dilakukan uji validitas untuk melihat apakah instrumen yang dibuat oleh 

peneliti layak digunakan atau tidak. Uji validitas ini dilakukan oleh tiga tim 

ahli yaitu dosen pada jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Data hasil dari lembar validitas dianalisis untuk mengetahui 

kelayakan dari instrumen yang dibuat oleh peneliti. Data tersebut diperoleh 

dari lembar validasi yang diisi oleh validator. Instrumen yang divalidasi untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah instrumen soal, instrumen 

lembar observasi dan instrumen lembar wawancara.  

Data yang diperoleh berupa skala liket akan dianalisi dengan beberapa 

langkah. Pertama pengubahan hasil data yang berupa ceklist menjadi data 

kuantitatif berupa skor dengan menggunakan skala liket. Aturan pemberian 

skor pada tiap butir pernyataan dilakukan dengan ketentuan: 4= sangat baik, 

3= baik, 2= cukup baik, dan 1= kurang baik. Kemudian menghitung jumlah 

skor yang telah diberikan oleh para ahli. Setelah persentase tiap aspek 

diperoleh kemudian dikonversikan menjadi kategori kualitas instrumen 

sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kualitas instrumen tersebut. 

Persentase skor instrumen didasarkan pada kriteria interpolasi skor yaitu: 

Tabel 3.6: Kriteria Interpolasi Skor Validasi 

Skor  Kategori 

81 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 Sangat Layak/Sangat Baik 

61 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 81 Layak/Baik 

41 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 61 Cukup/Cukup 

21 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 41 Tidak Layak/Kurang Layak 

0 < 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 20 Sangat Tidak Layak/Sangat Kurang 

(dimodifasi dari Riduwan, 2010) 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. 

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gaagasan dan membuat partisi). Tahap reduksi 

data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengambil data dari lembar 

observasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sikap siswa. Kemudian 

mengoreksi hasil tes responden dan memasukkan kedalam draf penilaian 

serta mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan berpikir 

kritis yang selanjutnya akan diambil 2 responden sebagai perwakilan dari 

setiap kelompok sebagai subjek wawancara. Mentransformasikan hasil 

kerja siswa yang terpilih menjadi subjek wawancara yang berupa data 

mentah menjadi catatan sebagai bahan untuk wawancara. Kemudian 

menyederhanakan hasil wawancara menjadi susunan bahasa yang baik dan 

benar.  

2) Penyajian data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik  analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini penyajian data berupa teks naratif berdasarkan hasil 
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wawancara. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif adalah hasil 

wawancara dengan siswa yang telah ditunjuk sebagai objek wawancara 

berbentuk catatan lapangan.  

3) Menarik kesimpulan  

Pada tahap ini penarikan kesimpulan berisi kegiatan yang dilakukan 

memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan 

ini mencangkup pencarian data yang telah dikumpulkan dari hasil 

wawancara serta memberikan penjelasan secara naratif. Pada penelitian ini 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan data yang 

disajikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya.  
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