
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran 

Problem Based Learning dengan Jigsaw pada pembelajaran matematika, maka 

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 

sekarang. Untuk pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif. 

Perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berkaitan dengan pengumpulan 

data. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan pendekatan kuantitatif deskriptif ini 

merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan 

menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dilaksanakan pada penelitian adalah SMP N 1 Kalitengah 

yang beralamat di JL.Mahkota 280 Dibee, Kalitengah, Dibee, Lamongan, Kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur 62255. Pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun 

ajaran 2017/2018 dan dilaksanakan pada bulan Mei. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A2 SMP N 1 Kalitengah yang 

berjumlah 20 siswa. Sasaran yang dijadikan objek penelitian ini adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep siswa dan kemampuan pemecahan masalah.  
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3.4 Data dan Sumber Data 

Peneliti memperoleh data dari hasil observasi secara langsung yang bersumber 

dari suatu benda atau sebuah proses. Pada penelitian ini menggunakan data primer, 

karena data tersebut didapatkan langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini data 

primer yang diambil adalah: 

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

penilaian angket validitas RPP oleh validator. 

2. Data kemampuan pemahaman konsep siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah dari lembar tes uraian.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.5.1 Angket 

Angket ini dilakukan untuk mengetahui validitas dari RPP dan tes yang telah 

dibuat. Angket divalidasi oleh guru pamong dan dosen dengan pernyataan yang 

menggunakan skala likert yaitu sangat valid (SV), valid (V), kurang valid (KV), tidak 

valid (TV). Jika RPP dan tes valid maka dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran 

saat penelitian. 

3.5.2 Tes  

Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur kemampuan pemahaman 

konsep siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada model pembelajaran Problem 

Based Learning dan Jigsaw. Bentuk tes yang digunakan oleh peneliti yaitu 2 soal tes 

uraian yang dilaksanakan pada pertemuan ke-4 saat penelitian. Soal pertama dan kedua 
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mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dan mengukur pemahaman konsep 

siswa. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini lembar angket validasi, lembar 

penskoran tes kemampuan pemahaman konsep siswa, dan lembar penskoran tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.6.1 Lembar Angket Validasi  

Angket validasi ini akan diberikan kepada validator untuk menyatakan tingkat 

kevalidan dari RPP dan tes dengan menggunakan penskoran skala likert likert yaitu 

sangat valid (SV), valid (V), kurang valid (KV), tidak valid (TV). Tabel angket validari 

RPP disajikan pada lampiran 1. 

3.6.2 Lembar Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

Penilaian tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan pemahaman konsep siswa 

pada penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw dilakukan 

dengan pemberian tes dalam bentuk soal uraian selanjutnya hasil dari jawaban siswa 

dinilai dengan indikator penilaian kemampuan pemahaman konsep. Pada proses 

penilaiannya diberikan penskoran untuk melihat berapa skor yang didapat dari lembar 

tes kemampuan pemahaman konsep. Tabel lembar tes kemampuan pemahaman konsep 

dijelaskan dalam lampiran 2. 

3.6.3 Lembar Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Penilaian tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa 

pada penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw dilakukan 

dengan pemberian tes dalam bentuk soal uraian selanjutnya hasil dari jawaban siswa 

dinilai dengan indikator penilaian kemampuan pemecahan masalah. Pada proses 

penilaiannya diberikan penskoran untuk melihat berapa skor yang didapat dari lembar 
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tes kemampuan pemecahan masalah. Tabel lembar penilaian tes kemampuan 

pemecahan masalah dijelaskan dalam lampiran 3. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik menganalisis data yaitu mencari rata-rata perolehan skor dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 × 100 

Keterangan : 

Nilai    : persentase aktivitas guru dan siswa 

Skor perolehan : jumlah skor yang diperoleh 

Skor maksimum : jumlah skor aktivitas maksimum 

Setelah mendapatkan rata-rata perolehan skor, maka hasil akan kriteriakan 

sesuai dengan nilainya. Berikut analisisnya : 

3.7.1 Analisis Validasi RPP dan Tes 

Perolehan skor validasi RPP akan menyatakan tingkat kevalidan RPP dan tes 

dengan beberapa kategori yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

Tabel 3.1 Nilai dan Kriteria Skor Validitas RPP dan Tes 

Nilai Kriteria 

85 < Skor   100 Valid 

70 < Skor   85 Cukup valid 

50 < Skor    70 Kurang valid 

0 < Skor   50 Tidak valid 

Sumber : Agustina Fatmawati (2016) 

3.7.2 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pekerjaan kelompok, 

peneliti dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Persentase perolehan skor selanjutnya diskualifikasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Nilai dan Kriteria Penilaian Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa 

Nilai Kriteria 

85 < Nilai   100 Sangat baik 

75 < Nilai   85 Baik 

65 < Nilai    75 Cukup  

45 < Nilai   65 Kurang 

0 < Nilai   45 Sangat kurang 

Sumber : Zulkarnain & Sari (2014) 

3.7.3 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pekerjaan kelompok, 

peneliti dapat mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Persentase perolehan skor selanjutnya diskualifikasi untuk 

mengetahui tingkat pemecahan masalah siswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Nilai dan Kriteria Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Nilai Kriteria 

85 < Nilai  100 Sangat baik 

70 < Nilai  84 Baik 

55 <Nilai   69 Cukup 

40 < Nilai   54 Rendah 

0 < Nilai   39 Sangat rendah 

Sumber : Mawaddah & Maryanti (2016) 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan penelitian yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

3.8.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini 

hal yang dilakukan yaitu memilih tempat berlangsungnya penelitian dengan melihat 

permasalahan di sekolah dengan melakukan observasi dan wawancara. Setelah itu 

peneliti menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, yaitu menyusun RPP, menyusun 

lembar kerja untuk bahan diskusi kelompok, lembar tes tertulis untuk mengukur tingkat 
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kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa serta 

membuat kunci jawaban, menyusun instrumen penilaian, lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran Problem Based Learning dan Jigsaw, 

lembar penilaian tes kemampuan pemahaman konsep siswa, dan lembar penilaian tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini semua perencanaan yang dibuat selama tahap perencanaan 

dilaksanakan. Tahapan pelaksanaanya adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan validasi RPP kepada validator 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, RPP yang akan digunakan harus 

tervalidasi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran  

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat. Proses pembelajaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan RPP. 

Kegiatan pembelajaran ada tiga, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

3. Melakukan tes 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Tes tersebut 

dilakukan untuk melihat kemamapuan pemahaman konsep siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa.  

3.8.3 Tahap Laporan 

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka tahap terakhir 

adalah laporan. Pembuatan laporan ini mengarah pada pembuatan analisis laporan yang 

diperoleh dari data yang terkumpul sebelumnya untuk diolah secara deskriptif sesuai 

dengan fakta selama pembelajaran berlangsung. Pengolahan data ini disesuaikan 

dengan instrumen yang telah disusun dalam rancangan penelitian. 


