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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan open ended untuk melihat kepercayaan diri siswa. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, karena akan mendeskripsikan kegiatan 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif kuantitatif, pendekatan kualitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan eksperimen penelitian yang dilihat dari data persentase penilaian 

sikap siswa pada tiap pertemuan sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan 

untuk mengkategorikan persentase ketuntasan hasil belajar siswa menggunakan 

eksperimen penelitian, dan juga untuk menentukan efektivitas model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended untuk mengetahui 

sikap percaya diri siswa dengan mengolah data yang diperoleh dari penelitian.  

Model penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Desain 

penelitian ini adalah desain penelitian pra-eksperimental dengan jenis1) One Shot 

Case Study, digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pertemuan 2 

dan 2) One Group Pretest-Postest Design digunakan untuk memperoleh data 

mengenai kepercayaan diri siswa.  
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Desain penelitian yang digunakan sebagai berikut.  

 

Gambar 3.1 One Shot Case Study 

 

Gambar 3.2 One Group Pretest-Postest Design 

Keterangan :  

P : pemberian postest (pertemuan 2) 

A1 : Pemberian angket awal (pertemuan 1) 

A2 : Pemberian angket akhir (pertemuan 2) 

X : Perlakuan pembelajaran menggunakan metode pembelajarn berbasis 

masalah dengan pendekatan open ended.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Ngimbang Lamongan. Sekolah 

tersebut dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan peneliti menemukan 

permasalahan yang menjadikan dasar penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 7 dan 14 Agustus 2018 pada kelas X IPS 3. Waktu penelitian 

disesuaikan dengan jam pelajaran matematika yang ditentukan oleh pihak 

sekolah. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa  tahap: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yaitu peneliti membuat surat izin penelitian ke sekolah yang 

akan menjadi objek penelitian yaitu SMAN 1 Ngimbang Lamongan. Peneliti 

melakukan wawancara dengan guru matematika kelas X IPS 3 SMAN 1 

     X      P 

A1      X      A2 
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Ngimbang untuk menentukan populasi dan sampel. Kemudian, peneliti 

menyusun instrument penelitian seperti RPP, LKS, soal postest dan angket sikap 

percaya diri siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimana peneliti mengambil satu kelas untuk dijadikan 

responden penelitian. Peneliti ingin mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siswa, hasil belajar siswa, dan kepercayaan diri siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open 

ended pada materi fungsi. Peneliti melakukan kegiatan pembelajaran yaitu 1) 

memberikan angket kepercayaan diri sebelum pembelajaran untuk mengetahui 

kepercayaan diri siswa sebelum eksperimen yaitu pada pertemuan pertama 2) 

melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan open ended 3) memberikan soal postest, dan angket 

kepercayaan diri siswa setelah menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan open ended yang dilakukan pada pertemuan kedua 

c. Analisis 

Analisis merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian. Kegiatan analisis 

yaitu menghitung data yang diperoleh, mengolah data untuk mencari hasil yang 

diinginkan yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan model 

eksperimen, mengkategorikan hasil belajar siswa dan kepercayaan diri siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

open ended. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi dari suatu objek/subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang sudah dilakukan oleh peneliti kemudian di 

simpulkan (Sugiyono, 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

matematika di kelas X IPS 3 SMAN 1 Ngimbang, maka populasi dari penelitian 

ini  adalah seluruh siswa kelas X IPS SMAN 1 Ngimbang tahun ajaran 

2017/2018.  

Sampel merupakan beberapa dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel diambil dari kelompok populasi tetapi tidak semua anggota 

kelompok populasi menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015). Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan tujuan peneliti dan 

permasalahann siswa yang ada dikelas. Sampel yang digunakan oleh peneliti 

yaitu kelas X IPS 3 SMAN 1 Ngimbang yang terdiri dari 22 siswa.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan pemberian lembar pengamatan penilaian sikap siswa kepada 

observer untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan eksperimen 

yang dilakukan oleh peneliti, kemudian melakukan pemberian soal postest dan 

angket kepercayaan diri kepada siswa untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

dan data kepercayaan diri siswa. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar  Pengamatan Penilaian Sikap Siswa 

Lembar pengamatan penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar pengamatan penilaian sikap yang terdapat pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Aspek yang dinilai dalam penilaian sikap siswa disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan pendekatan Open Ended yang tercantum pada RPP yaitu sikap keaktifan, 

bekerjasama, dan sikap semangat. Kriteria penilaian terbagi dalam 3 indikator 

yaitu kurang baik, baik, dan sangat baik dengan rincian per indikator terlampir 

pada RPP. 

2. Lembar Tes 

Lembar tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar 

siswa. Tes yang diujikan berupa postest. Postest merupakan tes yang diberikan 

setelah menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open 

ended.  Lembar tes terdiri dari 3 soal uraian tentang materi fungsi dalam waktu 

25 menit, dimana soal tersebut memiliki penyelesaian secara open ended . 

Penilaian tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended.  

Tebel 3.1 Kisi-Kisi Soal 

Kompetensi Dasar Materi Indikator  

Pembelajaran 

Indikator soal No. Soal 

3.3  Menjelaskan 

dan 

menentukan 

fungsi 

(terutama 

fungsi linear, 

fungsi 

kuadrat, dan 

fungsi 

rasional) 

Fungsi 3.3.1 Membedakan relasi 

yang merupakan 

fungsi dan bukan 

fungsi 

Siswa dapat 

membedakan 

relasi yang 

merupakan 

fungsi dan 

bukan fungsi 

1,2a 

3.3.2 Mencatat notasi 

fungsi dan grafik 

fungsi yang 

bersesuaian 

Siswa dapat 

menjelaskan 

domain, 

kodomain dan 

1,2b 
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secara formal 

yang meliputi 

notasi, daerah 

asal, daerah 

hasil, dan 

ekspresi 

simbolik, 

serta sketsa 

grafiknya 

range dari suatu 

fungsi 

4.3  Menyelesaikan 

masalah  

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan daerah 

asal dan 

daerah hasil 

fungsi 

 4.3.1 Menyelesaikan 

permasalahan 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

fungsi dan bukan 

fungsi 

Siswa dapat 

menentukan 

suatu fungsi 

yang 

bersesuaian 

dengan 

permasalahan, 

kemudian dapat 

menjelaskan dan 

mencatat suatu 

fungsi dalam 

notasi dan grafik 

fungsi yang 

bersesuaian 

2b,3a,3b 

4.3.2 Menyesaikan 

permasalahan 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

domain, kodomain 

dan range 

4.3.3 Menyelesaikan 

permasalahan 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

notasi fungsi dan 

grafik fungsi 

 

3. Lembar Angket Kepercayaan Diri Siswa 

Lembar angket yang digunakan yaitu untuk mengetahui kepercayaan diri 

siswa, dimana peneliti memberikanangket sebelum pembelajaran, dan sesudah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan open ended. Angket kepercayaan diri terdiri dari 13 pernyataan 

dengan pilihan skala likert 4 jawaban.  
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kepercayaan Diri Siswa 

Aspek  Indikator No.Item 

Aktualisasi diri Mampu berkreasi 1,2 

Mampu mengekspresikan diri 3 

Kebutuhan akan 

pengharhaan 

Mampu berprestasi dengan baik 4 

Kecerdasan Emosi Mampu menjalin hubungan dengan orang lain 5 

Mampu menyesuaikan dengan lingkungan baru 6 

Asertif/penerimaan diri 7 

Motivasi Mampu memecahkan masalah 8 

Mampu bersikap positif dan optimis 9 

Karakteristik Extovert Mampu keluar dari rasa khawatir 10,11,12 

Mampu berbicara lancar 13 

Diadaptasi dari Rachman (2010) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah mengelompokkan data, 

mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan, dan menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono, 2015). Data yang diperoleh adalah data kualitatif 

yang didapatkan dari lembar penilaian sikap siswa dan data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil belajar siswa berupa postest dan penilaian angket kepercayaan 

diri siswa.  

a. Analisis Penilaian Sikap Siswa 

Analisis penilaian sikap siswa yaitu melakukan pengolahan data yang telah di 

nilai oleh observer selama penelitian ini. Data penilaian sikap ini akan 

dirubah dalam bentuk persen dengan menggunakan rumus : 

  
 

 
      

Keterangan : 

  = persentase nilai 

  = frekuensi penilaian 

  = banyaknya sampel  
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Setelah diubah dalam bentuk persen kemudian data juga akan dicari 

persentase rata-rata skor penilaian secara keseluruhan pada pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 dan di interpretasikan ke dalam interval berikut : 

Tabel 3.3 Persentase Interpretasi 

Persentase  Interpretasi  

0% Tidak Ada 

1% - 25% Sebagian Kecil 

26% - 49% Hampir Setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 75% Sebagian Besar 

76% - 99% Pada Umumnya 

100% Seluruhnya 

Diadobsi dari Koentjaraningrat (2009) 

b. Analisis Hasil Tes 

Analisis data tes yaitu melakukan penskoran untuk mengolah hasil belajar 

siswa. Penskoran merupakan suatu proses pengubahan jawaban menjadi angka 

yang kemudian diubah menjadi nilai melalui suatu proses pengolahan.Analisis 

hasil tes dilihat dari pencapaian skor yang didapat siswa untuk ditentukan 

ketuntasannya dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan 

yaitu 75. Selanjutnya menentukan persentase ketuntasan kelas menggunakan 

rumus: 

           
                        

                    
      

 

Uji normalitas dilakukan sebelum menentukan persentase ketuntasan hasil 

belajar. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk, alasan 

peneliti menggunakan uji Shapiro Wilk adalah karena data yang diambil oleh 
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peneliti kurang dari 30. Data dikatakan berdistribusi normal dan memiliki varian 

sama apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). 

Deskripsi persentase ketuntasan nilai yang diperoleh akan diinterpretasikan ke 

dalam interval berikut. 

Tabel 3.4 Persentase Ketuntasan 

Persentase Kriteria penilaian 

80 ≤ skor ≤ 100 Sangat Baik 

60 ≤ skor < 80 Baik 

40 ≤ skor < 60 Cukup  

20 ≤ skor < 40 Kurang  

0 ≤ skor < 20 Sangat Kurang 

Diadopsi dari(Arikunto, 2013) 

 

 

c. Analisis Angket 

Angket kepercayaan diri siswa digunakan untuk mengetahui kepercayaan diri 

siswa yang diberikan saat sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended ditinjau dari 

kepercayaan diri siswa dikatakan efektif apabila memenuhi dua kriteria yaitu 1) 

apabila rata-rata skor kepercayaan diri akhir lebih dari skor kepercayaan diri 

siswa awal yaitu menggunakan uji Paired Sample t-Test 2) rata-rata skor 

kepercayaan diri siswa setelah pembelajaran dalam kategori tinggi (>67,99%) 

dengan uji One Sample t-Test. Uji normalitas dilakukan sebelum pengujian 

hipotesis, karena uji normalitas data merupakan syarat pertama bagi suatu data 

dianalisis lebih lanjut menggunakan uji statistik parametrik ( dalam penelitian ini 

data akan dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Paired Sample t-Test dan uji 

One Sample t-Test ). 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk, alasan peneliti 

menggunakan uji Shapiro Wilk adalah karena data yang diambil oleh peneliti 

kurang dari 30. Data dikatakan berdistribusi normal dan memiliki varian sama 

apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan Paired Sampel T-test dan One Sample T-

Test.. Pengujian ini dibantu dengan SPSS 21 guna memudahkan proses analisis.  

a) Uji Paired Sample T-Test 

Hipotesis 

Ho : Rata-rata skor angket kepercayaan diri awal lebih baik dari rata-rata skor 

angket kepercayaan diri akhir 

Ha : Rata-rata skor angket kepercayaan diri akhir lebih baik dari rata-rata skor 

angket kepercayaan diri awal 

Kriteria penerimaan atau penolakan Ho pada taraf signifikansi 5% dapat dilihat 

pada nilai signifikansi.  

Syarat  

Ho diterima : jika sig > 0,05 

Ho ditolak : jika sig < 0,05 

b) Uji One Sample T-Test 

Uji One Sample t-Test digunakan untuk mengetahui rata-rata skor angket 

akhir pembelajaran. Data hasil angket dikonversikan sehingga menjadi skor 



30 
 

 

dengan rentan 20-100. Skor tersebut kemudian digolongkan kedalam kategori. 

Skor keefektifan untuk kepercayaan diri siswa adalah skor minimal mencapai 

kategori tinggi (>67,99%). 

Hipotesis  

Ho : Rata-rata skor kepercayaan diri siswa kurang dari 67,99% 

Ha : Rata-rata skor kepercayaan diri siswa lebih dari 67,99% 

Syarat  

Ho diterima : jika sig > 0,05 

Ho ditolak : jika sig < 0,05 

Tabel 3.5 Kategori Kepercayaan Diri Siswa 

Persentase Kriteria penilaian 

skor > 83,99 Sangat Tinggi 

67,99< skor ≤83,99 Tinggi 

52< skor ≤ 67,99 Sedang 

36  ≤ skor ≤52 Kurang  

skor < 36 Sangat Kurang 

Diadopsi dari (Arismawati, 2017) 
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