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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK merupakan 

suatu teknik yang dilakukan guru dalam pembelajaran sehingga siswa mengalami 

peningkatan secara terus menerus (Sanjaya, 2016). Teknik yang digunakan guru dapat 

berupa model pembelajaran maupun media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan 

PTK karena untuk meningkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

diperlukan perbaikan secara terus menerus. Perbaikan yang dimaksud adalah pebaikan 

performa guru dalam mengajar. Menurut Wardani (2014) penelitian tindakan kelas 

memiliki karakteristik. Adapun krakteristiknya sebagai berikut. 1) permasalahan 

berasal dari kesadaran diri sendiri terhadap pembelajaran yang dilakukan (an inquiry 

of practice from within). 2) penelitian melalui refleksi diri (self-reflective inquiry). 3) 

penelitian dilakukan di dalam kelas. 4) penelitian bertujuan untuk memperbaiki 

pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari suatu tujuan. Sanjaya (2016) menyatakan 

bahwa tujuan PTK adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Hal ini 

memerlukan keprofesionalan seorang guru dalam mengelolah kelas. Pelaksanaan PTK 

diperlukan dukungan baik dari dalam maupun luar seperti dukungan dari guru itu 

sendiri, siswa dan pihak sekolah supaya kegiatan berjalan dengan lancar.  
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3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di 

SMPN 25 Malang yang beralamatkan di jalan Perumahan Villa Bukit Tidar, Merjosari, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pemilihan tempat penelitian didasarkan atas 

pengalaman magang peneliti sebelumnya dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap salah satu guru SMPN 25 Malang. Diketahui bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa masih kurang dikarenakan guru lebih sering menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

3.1.2 Subjek Penelitian  

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMPN 25 Malang yang 

berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Hal 

ini didasarkan oleh observasi prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kelas VII 

B. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas ini perlu ditingkatkan 

karena sebagian besar siswa kelas ini kesulitan ketika menyelesaiakan pertanyaan 

dalam bentuk soal cerita. Mereka kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan 

sehingga berakibat pada penemuan solusi permasalahan. 

3. 2 Desain PTK 

 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas McKernan yang 

terdiri dari empat siklus. Desain ini dipilih karena lebih jelas pada langkah-langkahnya. 

Adapun langkah desain McKernen adalah sebagai berikut. (1) analisis situasi. (2) 

Perumusan dan klarifikasi permasalahan. (3) Hipotesis tindakan. (4) Perencanaan 

tindakan. (5) Implementasi tindakan. (6) Evaluasi hasil tindakan. (7) Refleksi dan 
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pengambilan keputusan. Adapun desain penelitian tindakan kelas disajikan dalam 

bagan di bawah ini . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3     Prosedur Penelitian 

 

   Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pralapangan, tahap lapangan, dan 

tahap penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti memilih tempat penelitian di SMPN 

25 Malang seusai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Setelah 

memilih sekolah peneliti mengurus surat izin penelitian untuk medapatkan izin 

penelitian dari sekolah yang dituju. Setelah sekolah memberikan izin, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui kondisi lapang yang dijadikan 

tempat penelitian nantinya. Observasi dilaukan terhadap siswa kelas VII SMPN 25 

Malang, sedangkan wawancara dilakukan langsung dengan guru matematika yang 

mengajar tersebut. Selain itu peneliti juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

pada saat penelitian seperti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

Gambar 3.1 Desain PTK model McKernen 
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lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa, dan lima butir pertanyaan dalam 

bentuk soal cerita uraian yang telah divalidasi.  Pada tahap lapangan, peneliti 

melaksanakan penelitian.  

Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VII B SMPN 25 Malang minimal  empat 

kali pertemuan untuk pemberian materi dan pelaksanaan evaluasi. Pada saat pemberian 

materi, peneliti dibantu oleh rekan sejawat untuk mengobservasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Selain itu, pemberian materi  dilaksanakan sesuai dengan siklus yaitu 

sebagai berikut. (1) analisis situasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis situasi serta 

mengidentifikasi masalah yang ada pada tempat penelitian. (2) Perumusan dan 

klarifikasi permasalahan. Peneliti merumusukan dan mengklarifikasi permasalahan 

yang ada. (3) Hipotesis tindakan. Peneliti membuat hipotesis tindakan berkaitan 

dengan permasalahan yang ada yaitu langkah atau solusi yang dilaksanakan peneliti 

untuk mengatasi masalah tersebut. Pada penelitian ini langkah yang diambil peneliti 

yaitu PTK. (4) Perencanaan tindakan. Peneliti merencanakan terlebih dahulu 

tindkannya sebelum melaksanakan. Hal ini dilakukan agar tindakan yang dilakukan 

nantinya berjalan denhan lancer dan sesuai dengan permasalahan yang ada. (5) 

Implementasi tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan. 

(6) Evaluasi hasil tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti nantinya adakan 

dievaluasi melalui observasi. (7) Refleksi dan pengambilan keputusan. Peneliti 

melakukan refleksi serta pengambilan keputusan atas tindakannya yang telah dilakukan 

.Treatment akan terus dilakukan sampai kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa pada kategori baik. Klasifikasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

dapat dilihat pada poin 3.6.   
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Setelah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sudah mencapai pada 

kategori baik, treatment dihentikian. Berikutnnya peneliti membuat laporan. Pada 

tahap penulisan laporan, peneliti menuliskan kegiatan apa saja yang telah dilakukan 

pada saat penelitian serta menuliskan hasil dan kesimpulannya. 

3. 4    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh atau mengambil 

data saat penelitian. Teknik yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. 

a) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang 

sedang dilakukan (Susilowati & Purnama, 2011). Observasi dilaksanakan pada saat 

kegiatan penelitian kepada siswa kelas VIIB SMPN 25 Malang. Observasi 

dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada pertemuan pertama sampai ketiga. Ada dua 

hal yang diobservasi yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Peneliti dibantu oleh 

rekannya untuk melakukan observasi. Pelaksanaan observasi juga sesuai dengan 

pedoman yang telah dibuat oleh peneliti.  

b) Pemberian Tes 

Tes adalah suatu alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 

mengenai individu atau objek penelitian (Aryanto, 2011). Tes diberikan kepada siswa 

kelas VII SMPN 25 Malang sebanyak satu kali dan dilaksanakan di ujung pembelajaran 

yaitu pada pertemuan keempat untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa setelah diterapkannya model pembelajaran induktif. Tes diberikan 

kepada siswa kelas VII B SMPN 25 Malang. Tes yang digunakan peneliti adalah soal 

cerita berbentuk uraian yang berjumlah lima pertanyaan. 
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3. 5    Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan (Siyoto & Sodik, 2015). Instrumen diperlukan peneliti guna 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Sesuai dengan teknik memperoleh 

data peneliti, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

3. 5. 1  Lembar Observasi 

Pengambilan data melalui observasi harus sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai yaitu indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Kisi-kisi lembar 

observasi dibutuhkan supaya observasi yang dilakukan peneliti terarah. Pada penlitian 

ini ada dua hal di observasi yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Observasi 

dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian dimana peneliti dibantu oleh teman sejawat 

untuk melaksanakan kegiatan observasi. Adapun kisi-kisi lembar observasi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa sesuai dengan pendapat Huda (2013) adalah sebagai berikut. 

   

 

 

 

Aktivitas Guru Taraf Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Membentuk kelompok 

    

Kegiatan Inti 

1. Memberikan petunjuk 

2. Memonitoring kegiatan siswa 

3. Menguji hasil 

4. Mengevaluasi hasil 

    

Kegiatan Penutup 

1. Memberikan kesimpulan 

2. Memberikan refleksi 

    

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Obsevrasi Aktivitas Guru 
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Keterangan: 

1  :  Guru tidak melaksanakan kegiatan. 

2  :  Guru melaksanakan kegiatan, namun terdapat banyak kekurangan. 

3  :  Guru melaksanakan kegiatan dengan sedikit kekurangan. 

4  :  Guru melaksanakan kegiatan tanpa adanya kekurangan. 

 

 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru nantinya akan dinilai sesuai dengan 

taraf keterlaksanaan yang telah diuraikan. Pemberian nilai dilakukan dengan cara 

memberikan checklist “✓ “ pada kolom taraf keterlaksanaan yang sudah disediakan. 

Taraf keterlaksanaan poin satu, yaitu guru tidak melaksanakan kegiatan sama sekali. 

Taraf keterlaksanaan poin dua, yaitu guru melaksanakan kegiatan namun terdappat 

banyak kekurangan. Kekurangan yang dimaksud seperti pemilihan kata dan bahasa 

yang digunakan guru yang berakibat pada pemahaman siswa, persiapan yang dilakukan 

guru dan ketepatan waktu. Pada taraf keterlaksanaan poin tiga, guru melaksanakan 

kegiatan dengan sedikit kekurangan yaitu guru melaksanakan kegiatan dengan baik 

namun belum maksimal. Taraf keterlaksanaan poin empat, guru melaksanakan 

kegiatan tanpa adanya kekurangan. 

 Pada lembar aktivitas siswa hal yang diobservasi ada sebelas poin yaitu dua 

poin pada kegiatan pendahuluan, tujuh poin pada kegiatan inti, dan dua poin pada 

kegiatan penutup. Taraf keterlaksanaan pada lembar observasi aktivitas siswa ini sama 

halnya dengan taraf keterlaksanaan pada lembar aktivitas guru.  Setiap poin pada 

aktivitas ini merupakan pengembangan dari langkah-langkah pembelajaran model 

induktif versi hilda taba menurut Huda (2013). Adapun kisi-kisi lembar aktivitas 

siswanya adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

1  :  Siswa tidak melaksanakan kegiatan 

2  :  Siswa melaksanakan kegiatan, namun terdapat banyak kekurangan. 

3  :  Siswa melaksanakan kegiatan dengan sedikit kekurangan. 

4  :  Siswa melaksanakan kegiatan tanpa adanya kekurangan. 

 

3. 5. 2 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pennelitian ini menggunakan LKS yang berisikan data yang akan diamati oleh 

siswa, soal dan langkah-langkah pemecahan masalah. Ada tiga LKS yang nantinya 

diberikan kepada siswa dimana setiap pertemuan saat penyampaian materi, siswa diberi 

satu lembar kerja. LKS ini digunakan peneliti untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa di setiap pertemuan.  

 

 

Aktivitas Siswa Taraf Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Memperhatikan serta merespon apa yang 

dijelaskan oleh guru 

2. Membentuk kelompok sesuai dengan 

ketentuan guru 

    

Kegiatan Inti 

1. Mengumpulkan data 

2. Menganalisis data 

3. Mengklarifikasi data 

4. Menjelaskan hubungan antar kategori dari 

data yang diperoleh 

5. Menyusun hipotesis 

6. Menguji hipotesis 

7. Menjelaskan hasil 

    

Kegiatan Penutup 

1. Menanyakan apa yang belum dipahami 

kepada guru 

2. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

    

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Obsevrasi Aktivitas Siswa 
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3. 5. 3 Lembar Soal 

Peneliti menggunakan soal cerita berbentuk uraian yang terdiri dari lima soal. 

Soal yang disajikan mengacu pada indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Soal ini dibuat dengan tujuan mengetahui pencapaian indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Adapun pedoman penilaian 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menurut Hamzah (2014) adalah  

sebagai berikut. 

   

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami masalah 0 

 

Tidak menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang ditanyakan atau 

sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan tetapi kurang tepat 

3 Menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan 

penyelesaian 

0 Tidak merencanakan penyelesaia masalah  

1 Merencanakan penyelesaian dengan membuat 

gambar berdasarkan masalah tetapi kurang tepat 

2 Merencanakan penyelesaian dengan membuat 

gambar berdasarkan masalah seacra tepat 

Melaksanakan 

rencana 

0 Tidak ada jawaban 

1 Melaksanakan rencana dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana dengan menuliskan 

jawaban setengah atau sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap dan benar 

Menafsirkan hasil 

yang diperoleh 

0 Tidak ada menuliskan kesimpulan 

1 Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan tetapi kurang tepat 

2 Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan secara tepat 

Tabel 3.3  Pedoman Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
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3. 5. 4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) diperlukan peneliti sebagai pedoman 

mengajar supaya kegiatan pembelajaran berjalan terarah sehingga tujuan dari 

pembelajaran tercapai. Selain itu, RPP dapat mempermudah dan memperlancar peneliti 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun kisi-kisi RPP yang digunakan 

peneliti sebagai berikut.  

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data hasil observasi dan data 

hasil tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan 

deskriptif kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes, sedangkan data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi. 

 

 

 

No Aspek Tahapan Model Induktif Saintifik 

1 Pendahuluan 1. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

2. Pembentukan kelompok 

 

2 Kegiatan Inti 1. Pembentukan konsep Mengamati, mengumpulkan 

informasi 

2. Interpretasi data Mengasosiasi, menanya 

3. Penerapan prinsip Mengkomunikasikan  

3 Penutup 1. Kesimpulan 

2. Refleksi 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Rencana Pelaksanaan Pembelejaaran 
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c) Analisis Data Observasi  

Analisis data observasi aktivitas guru dan siswa berdasarkan pedoman penilaian 

lembar observasi adalah sebagai berikut. 

𝑃 =
𝑆

𝑁
 ×  100 

Keterangan: 

P  :  Persentaseskor aktivitas guru dan siswa 

S  :  Skor yang diperoleh 

N :  Skor maksimal 

 

 Persentasenilai yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan. Adapun 

klasifikasi aktivitas guru menurut UNNES (2010) adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 Sama halnya dengan aktivitas guru, persentaseyang dididapatkan dari 

perhitungan lembar observasi selanjutnya diklasifikasikan kedalam beberapa 

kelompok. Menurut Yonny (2010) aktivitas siswa terbagi menjadi 4 klasfikasi yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Adapun klasifikasi aktivitas siswa disajikan 

secara rinci adalah sebagai berikut. 

 

 

Nilai  Huruf 

85≤ 𝑷 ≤100 A 

80≤ 𝑷 <85 AB 

70≤ 𝑷 <80 B 

65≤ 𝑷 <70 BC 

60≤ 𝑷 <65 C 

55≤ 𝑷 <60 CD 

51≤ 𝑷 <55 D 

𝑷 <51 E 

Tabel 3.5 Klasifikasi Aktivitas Guru 
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d) Analisis Data Tes 

Tes yang telah dikerjakan oleh siswa selanjutnya dianalisis. Adapun 

perhitungan skor akhir berdasarkan pedoman penilaian kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa  adalah sebagai berikut 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
×  100 

Nilai akhir yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan. Menurut Japa (2008) 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa diklasifikasikan sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Skor  Kategorii 

𝟕𝟓 ≤ 𝑷 ≤ 𝟏𝟎𝟎 Sangat tingi 

     50 ≤ 𝑷 < 𝟕𝟓 Tinggi 

        𝟐𝟓 ≤ 𝑷 < 𝟓𝟎 Sedang 

          0 ≤ 𝑷 < 𝟐𝟓 Rendah 

Nilai Klasifikasi 

85,00 ≤ Nilai ≤  100 Sangat Baik 

70,00 ≤ Nilai <  85,00 Baik 

55,00 ≤ Nilai < 70,00 Cukup 

40,00 ≤ Nilai < 55,00 Kurang 

      0 ≤ Nilai < 40,00 Sangat Kurang 

Tabel 3.7 Klasifikasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Tabel 3.6 Klasifikasi Aktivitas Siswa 
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Klasifikasi kemampuan pemecahan masalah matematis akan dijabarkan secara 

rinci. Hal ini digunakan untuk mengetahui indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang masih kurang. Indikator yang dimaksud adalah memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan menafsirkan hasil 

yang diperoleh. Adapun klasifikasinya secara rinci adalah sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

A  :  Memahami masalah 

B  :  Merencanakan penyelesaian 

C  :  Melaksanakan rencana 

D  :  Menafsirkan hasil yang diperoleh 

 

No Nama Indikator Skor Klasifikasi 

A B C D 

1 Siswa 1 3 2 3 2 100 Sangat 

Baik 

2 Siswa 2 2 2 2 1 70 Baik 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. ... dst . . . . . . 

Tabel 3.8 Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 


