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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan model pembelajaran 

Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi, kemampuan pemahaman 

konsep dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Script 

dengan metode pembelajaran Resitasi, serta kemampuan literasi dalam proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Script dengan metode 

pembelajaran Resitasi. Adapun metode penelitian ini mencakup pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan 

prosedur penelitian. 

3.1.Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif, Karen 

mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran Cooperative Script dengan metode 

Resitasi pada pembelajaran matematika. Sedangkan pendekatan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitaif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif 

menekankan pendeskripsian keadaan subjek penelitian secara alami (Rosyadi, 

Susanti, & Dintarini, 2016). Pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan 

pengertian tentang individu dan kegiatan dengan melihat konteks yang relevan yang 

berlandas tentang ide-ide dan pikiran-pikiran (Masyhuri & Zainuddin, 2008). Data 

kualitatif didapat dari keterangan dari subjek penelitian. Pendekatan kuantitatif 

bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang ada dengan menggunakan angka-angka 

untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok atau lebih menekankan 

penggunaan angka-angka dengan table, grafik, dan juga diagram (Faisal, 1990).  

3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan penelitian ini 

adalah SMP Negeri 1 Karanggeneng beralamat Jl. Raya Sumberwudi, Karanggeneng, 

Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada pembelajaran 

30 



31 
 

semester genap 2017/2018 dan menyesuaikan dengan proses pembelajaran 

matematika yang sudah berlangsung. Pemilihan sekolah berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara sebelumnya, didapat bahwa pembelajaran di kelas belum pernah 

menerapkan model pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran 

Resitasi. Maka dari itu sekolah dipilih untuk dijadikan tempat penelitian dengan 

menerapkan model pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran 

Resitasi. 

3.3.Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Karanggeneng yang berjumlah 29 siswa. Penelitian ini semua siswa diikutkan dalam 

proses penelitian baik dalam penerapan kegiatan pembelajaran maupun evaluasi. 

Siswa dibagi dalam beberapa kategori yaitu kategori sangat baik, sedang, dan rendah. 

Siswa yang memiliki skor tertinggi pada hasil pekerjaan tiap kategori yang akan di 

tampilkan hasil analisisnya. Objek penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan literasi matematis. Kemampuan 

literasi matematis siswa yang terbagi menjadi tiga komponen yaitu kemampuan 

penalaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika.  

3.4.Data dan Sumber Data 

Data dari penelitian ini adalah validasi tes, kemampuan pemahaman 

konsep siswa, kemampuan literasi matematis siswa yang terbagi menjadi tiga 

komponen yaitu kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan 

pemecahan masalah. Sedangkan sumber data berasal dari hasil validasi tes, hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep siswa, hasil tes kemampuan literasi siswa yang 

terbagi menjadi tiga komponen yaitu kemampuan penalaran, kemampuan 

komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah ketika menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi.  
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3.5.Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu cara dan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket, tes. Kedua metode pengambilan data tersebut akan memberikan hasil 

sesuai tujuan penelitian ini.  

a. Angket Validasi Tes 

Penelitian ini, digunakan angket yang berstruktur yaitu isi angketnya 

sudah terdapat pernyataan disertai dengan pilihan jawaban sehingga tinggal dipilih 

oleh responden tersebut. Angket dalam penelitian ini berfungsi untuk validasi tes 

kemampuan pemahaman konsep dan validasi tes kemampuan literasi matematis yang 

terbagi menjadi tiga komponen yaitu validasi tes kemampuan penalaran, validasi tes 

kemampuan komunikasi, dan validasi tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

sesudah pembelajaran matematika dengan menggunakan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi. Angket ini 

juga berisi pernyataan dan menggunakan skala likert yaitu sangat baik (5), baik (4), 

cukup baik (3), kurang baik (2) dan sangat kurang baik (1). Angket ini diisi oleh 

validator pada kegiatan tahap validasi tes, tes berbentuk soal uraian yang valid yang 

akan digunakan untuk penelitian. Data hasil angket dapat membantu peneliti untuk 

melihat apakah soal tes dapat digunakan ketika penelitian 

 

b. Tes 

Tes dalam penelitian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep siswa dan kemampuan literasi siswa yang terbagi menjadi tiga 

komponen yaitu kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan 

pemecahan masalah pada menggunakan model pembelajaran Cooperative Script 

dengan metode pembelajaran Resitasi. Bentuk tes yang digunakan oleh peneliti yaitu 

tes tulis yang dilaksanakan pada pertemuan-4 saat penelitian. Tes berupa pemberian 

soal yang dibuat peneliti untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan literasi matematis. Tes yang digunakan berupa soal  uraian yang 

berjumlah 3 soal uraian. Soal pertama mengukur pemahaman konsep dan kemampuan 
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literasi komunikasi, soal kedua mengukur kemampuan literasi penalaran, dan soal 

ketiga mengukur kemampuan literasi pemecahan masalah. 

3.6.Instrumen Penelitian 

1. Angket Validasi Tes 

Validasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan tes pemahaman 

konsep dan kemampuan literasi yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu 

kemampuan literasi penalaran, kemampuan literasi komunikasi, dan kemampuan 

literasi pemecahan masalah. Setelah tes berbentuk soal uraian sudah diuji 

kevalidannya maka soal tersebut dapat diterapkan dalam penelitian. Lembar validasi 

tes akan disesuaikan dengan aspek dan kriteria sesuai dengan indikator yang telah 

dijelaskan diawal. Angket ini juga berisi pernyataan dan menggunakan skala likert 

yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik (2) dan sangat kurang baik 

(1). 

2. Tes Kemampuan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Literasi Matematis 

a. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa pada 

model pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi 

dan dilakukan dengan pemberian tes dalam bentuk soal uraian selanjutnya hasil 

dari jawaban siswa dinilai dengan indikator penilaian kemampuan pemahaman 

konsep. Pembuatan lembar tes kemampuan pemahaman konsep ini berpedoman 

dengan indikator pemahaman konsep.   
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Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Kemampuan Pemahaman Konsep 

No Indikator Skor 

1 Siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal menjadi bentuk 

kalimat lain 

Apabila siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain dengan sangat baik dan benar 
4 

Apabila siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain dengan benar 
3 

Apabila siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain dengan kurang benar 
2 

Apabila siswa tidak mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain 
1 

2 Siswa mampu menyatakan ide yang direkam, diubah, atau dibuat dalam 

bentuk lain 

Apabila siswa mampu menyatakan ide yang direkam, diubah, 

atau dibuat dalam bentuk lain dengan sangat baik dan benar 
4 

Apabila siswa mampu menyatakan ide yang direkam, diubah, 

atau dibuat dalam bentuk lain dengan baik 
3 

Apabila siswa mampu menyatakan ide yang direkam, diubah, 

atau dibuat dalam bentuk lain dengan kurang baik 
2 

Apabila siswa tidak mampu menyatakan ide yang direkam, 

diubah, atau dibuat dalam bentuk lain 
1 

3 Siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan matematis untuk 

menyelesaikan soal 

Apabila siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematis untuk menyelesaikan soal dengan sangat baik dan 

benar 

4 

Apabila siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematis untuk menyelesaikan soal dengan benar 
3 

Apabila siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematis untuk menyelesaikan soal dengan kurang benar 
2 

Apabila siswa tidak mampu menerapkan konsep dalam 

perhitungan matematis untuk menyelesaikan soal 
1 

b. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi matematis yang dibagi 

menjadi tiga komponen yaitu kemampuan literasi penalaran, kemampuan 

literasi komunikasi,dan kemampuan literasi pemecahan masalah siswa pada 

model pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi 

dan dilakukan dengan pemberian tes dalam bentuk soal uraian selanjutnya hasil 

dari jawaban siswa dinilai dengan indikator penilaian kemampuan literasi 

matematis yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu kemampuan literasi 

penalaran, kemampuan literasi komunikasi,dan kemampuan literasi pemecahan 

masalah. Pembuatan lembar tes kemampuan literasi matematis ini berpedoman 

dengan indikator literasi matematis.  
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Tabel 3.2 Lembar Penilaian Kemampuan Literasi 

Nama 

Kemampuan Literasi 

Aspek 

Kemampuan 

penalaran 

Kemampuan 

komunikasi 
Memecahkan masalah 

a b c A b c a b c d 

           

           

           

Jumlah           

Keterangan : 

Skor 5 : Sangat baik 

Skor 4 : Baik 

Skor 3 : Cukup baik 

Skor 2 : Kurang 

Skor 1 : Sangat kurang 

(Uno & Koni, 2013) 

3.7.Teknik Analisis Data 

1. Analisis Validasi Tes 

   
∑ 

∑ 
     

Keterangan : 

V : Nilai dari penilaian validator  

∑   : Jumlah perolehan nilai angket 

∑   : Skor maksimal angket 

Tabel 3.3 Kriteria hasil evaluasi instrumen penilaian 

Nilai rata-rata Kriteria Evaluasi 

85 ≥ V  Sangat valid (sangat baik digunakan) 

70 ≤ V < 85 Valid (boleh digunakan dengan revisi kecil) 

55 ≤ V < 70 Cukup valid (boleh digunakan dengan revisi besar) 

40 ≤ V < 55 Kurang valid (tidak boleh digunakan) 

V <  40 Tidak valid (tidak boleh digunakan) 

Sumber : (Akbar, 2013) 

2. Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pekerjaan hasil tes 

evaluasi, peneliti dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep selama 
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proses pembelajaran berlangsung. Presentase skor selanjutnya diklasifikasikan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep yaitu sebagai berikut :  

   
 

 
       

Keterangan : 

Sk : Nilai kemampuan pemahaman konsep 

K : Jumlah skor kemampuan pemahaman konsep yang diperoleh siswa 

N : Jumlah skor maksimal soal 

Tabel 3.4 Interpretasi kemampuan pemahaman konsep matematis 

Nilai Akhir Kriteria 

85 ≥ Sk  

70 ≤ Sk <  85 

55 ≤ Sk < 70 

40 ≤ Sk < 55 

Sk <  40 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber : (Warli & Yuliana, 2011) 

3. Analisis Kemampuan Literasi Siswa 

Data tentang kemampuan literasi diperoleh dari analisis setiap 

indikator kemampuan literasi yang telah ditentukan diawal. Kemampuan literasi 

matematis terbagi menjadi tiga komponen yaitu kemampuan penalaran, 

kemampuan komunikasi, dan kemampuan pemecahan salah. Sedangkan kriteria 

penskoran menggunakan kriteria yang telah ditentukan diawal juya yaitu skor 5 

menunjukan aktivitas siswa sangat baik, skor 4 menunjukan aktivitas siswa baik, 

skor 3 menunjukan aktivitas siswa cukup, skor 2 menunjukan aktivitas siswa 

kurang dan skor 1 menunjukan aktivitas siswa sangat kurang. Selanjutnya nilai-

nilai yang akan dicari adalah sebagai berikut 

  
 

 
     

Keterangan : 

U : Nilai kemampuan literasi 

J  : Jumlah skor kemampuan pemahaman konsep yang diperoleh siswa 

N : Jumlah skor maksimal soal 
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Tabel 3.5 Kriteria nilai kemampuan literasi 

Kriteria Nilai Kategori 

85 ≥  U  

70 ≤ U < 85 

55 ≤ U < 70 

40 ≤ U < 55 

U < 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

Adopsi dari (Sari, D. P., & Rahardi, 2013) 

3.8.Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilaksanakan sebelum penelitian. Pada tahap ini 

hal yang dilakukan antara lain memilih tempat berlangsungnya penelitian dengan 

melihat permasalahan sekolah dengan menggunakan kegiatan observasi dan 

wawancara. Setelah itu peneliti menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, yaitu 

menyusun RPP, membuat ringkasan materi yang digunakan dalam penelitian, 

lembar tes tertulis untuk mengukur tingkat kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dan kemapuan literasi siswa serta membuat kunci jawabannya, 

menyusun instrumen penilaian, menyusun instrumen angket dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Cooperative Script dengan 

metode pembelajaran Resitasi.  

2. Tahap Validasi 

Tahap validasi dilaksanakan setelah perangkat penelitian yang telah 

dibuat oleh peneliti. Peneliti melakukan validasi tes. Perangkat tersebut 

divalidasikan ke guru pamong di tempat penelitian dan dosen yang memumpuni 

dalam menvalidasi. Sehingga setelah perangkat penelitian sudah divalid maka dapat 

digunakan saat pelaksanaan penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Tahap pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat 

b. Melakukan tes 
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Tahap tes dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Tes tersebut dilakukan 

untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami konsep matematis, 

kemampuan literasi siswa.  

4. Tahap Laporan

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka tahap 

terakhir yaitu laporan. Pembuatan laporan ini mengarah pada pembuatan penerapan 

laporan yang diperoleh dari data yang terkumpul sebelumnya untuk diolah secara 

dekskriptif sesuai dengan fakta selama pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Script dengan metode pembelajaran Resitasi 

berlangsung. Pengolahan data ini disesuaikan dengan instrument yang telah disusun 

dalam rancangan penelitian. 




