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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada BAB III akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal yang akan di paparkan diantaranya adalah 

pendekatan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 

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

data. 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang 

dimaksud yaitu untuk  menggambarkan bagaimana kemampuan memecahkan 

masalah dan pemahaman konsep siswa setelah diberikan model pembelajaran 

problem basedlearning dengan strategi mind mapping.Sedangkan pendekatan yang 

digunakan akan digunakanoleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

deskriptif. 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada kondisi yang alamiah berupa kata-kata lisan maupun 

tertulis yang diamati oleh peneliti.Sedangkan pendekatan kuantitatif deskriptif adalah 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya berdasarkan jawaban subjek dan menyajikan 

data secara deskriptif berdasarkan temuan yang telah didapat di lapangan. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah SMP Negeri 3Batu yang 

berada diJl. Ir. Soekarno No.8, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65315. Waktu 

pelaksanaan penelitian diadakan pada tahun ajaran semester ganjil 2018/2019 dan 

menyesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung. Pemilihan sekolah berdasarkan hasil identifikasi masalah yang didapat 

pada waktu observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya, bahwasannya 

pembelajaran dikelas belum pernah menerapkan model pembelajaran problem based 

learning dengan strategi mind mapping. Oleh karena itu, sekolah tersebut dipilih 

untuk dijadikan tempat penelitian dengan menerapkan model pembelajaran problem 

based learning dengan strategi mind mapping. 

3.3  Subjek dan Objek 

Subjek pada penelitian ini siswa SMP kelas VIII di SMP Negeri 3 Batu yang 

berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 14 siswa laki-

laki.Sasaran yang dijadikan objek penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran problem based learning dengan strategi mind mapping, tingkat 

kemampuan pemecahan masalah dan tingkat pemahaman konsep matematikan siswa. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  angket dan tes. Kedua metode penggambilan data tersebut akan 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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a. Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Angket validasi RPP berisi tentang beberapa aspek yang akan dinilai dengan skala 

1-5 oleh validator untuk menentukan kevalidan dari RPP tersebut. 

b. Tes 

Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan pemahaman konsep siswa.Bentuk tes yang 

digunakan yaitu dalam bentuk tes tulis berupa uraian, terdapat 2 soal dengan 

rincian berikut: 

1.Soal no. 1 mengandung semua indikator kemampuan pemecahan masalah dan 

pemahaman konsep siswa 

2.Soal no. 1 mengandung semua indikator kemampuan pemecahan masalah dan 

pemahaman konsep siswa 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalahangket 

validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kemampuan pemecahan 

masalahsiswa, lembar pemahaman konsep siswa yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Angket Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Angket validasi ini akan diberikan kepada validator untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dari RPP dengan penskoran skala 1-5 untuk masing-masing indikator yang 

telah ditetapkan. Tabel angket validasi RPP disajikan pada lampiran 1. 
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b. Lembar Observasi Aktivitas Guru  

Lembar observasi pada aktivitas guru dalam penelitian ini memiliki tujuan 

untuk  mengetahui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru selama proses 

pengajaran berlangsung pada pembelajaran matematika menggunakan  model 

pembelajaran PBL dengan strategi mind mapping yang mengacup dari setiap langkah-

langkahnya. Pada proses penilaiannya akan diberikan nilai penskoran untuk melihat 

berapa skor yang diperoleh dari aktivitas guru tersebut. Table lembar observasi 

aktivitas guru akan dijelskan lebih rinci dalam lampiran 2.  

c. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa atau segala kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa adalah sebuah instrumen untuk analisis penerapan model pembelajaran PBL 

denganstrategi mind mappinguntuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dan segala 

aktivitas siswa saat proses pembelajaran matematika  berlangsung sesuai dengan 

kegiatan siswa pada lembar observasi siswa. Pembuatan lembar observasi siswa ini 

berpedoman pada langkah-langkah pada model pembelajaran PBL dengan 

strategimind mappingdengan mengamati setiap langkah-langkahnya. Pada proses 

penilaiannya diberikan berupanilai penskoran untuk melihat berapa skor atau nilai 

yang didapat dari aktivitas siswa tersebut. Tabel lembar observasi aktivitas siswa 

akan dijelaskan lebih rinci dalam lampiran 3.  

d. Tes Kemampuan Memecahkan Masalah dan  Pemahaman Konsep Siswa  

Tes ini digunakan  untuk mengetahui kemampuan kemampuan memecahkan 

masalah dan pemahaman konsepsiswa pada model pembelajaran problem based 
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learningdengan strategi mind mapping yang dilakukan dengan cara pemberian tes 

dalam bentuk soal uraian yang kemudian hasil jawaban siswa dinilai menggunakan 

indikator penilaian kemampuan memecahkan masalah dan pemahan konsep siswa. 

Pembuatan lembar tes kemampuan memecahkan masalah dan pemahanan konsep 

siswa ini berpedoman pada indikator kemampuan memecahkan masalah  dan 

pemahaman konsep siswa.Pada proses penilaiannya diberikan penskoran untuk 

melihat berapa skor yang didapat darikemampuan memecahkan masalah dan 

pemahaman konsep siswa. Tabel lembar penilaian kemampuan memecahkan 

masalahsiswa akan dijelaskan lebih rinci pada lampiran 4 sedangkan tabel lembar 

penilaian pemahaman konsep siswa akan dijelaskan lebih rinci pada lampiran 5. 

3.6 Analisis Data 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian inin adalah analisis data validasi 

RPP ,data tingkat kemampuan pemecahan masalah dan tingkat pemahaman konsep 

matematika siswa. 

a. Analisis Validasi RPP 

Perolehan nilai validasi RPP akan menyatakan tingkat kevalidan RPP dengan 

beberapa kategori yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Tabel 3.1 Persentase dan Kategori Validitas RPP 

Persentase Kategori 

85,00% < 𝑃 ≤ 100,00% Sangat valid 

70,00% < 𝑃 ≤ 85,00% Valid 

50,00% < 𝑃 ≤ 70,00% Cukup Valid 

25,00% < 𝑃 ≤ 50,00% Kurang 

0,00% < 𝑃 ≤ 25,00% Tidak valid 

Sumber: Akbar (2013) 



33 
 

 

b. Analisis Data Aktivitas Guru dan Siswa  

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa, peneliti dapat mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Mencari rata-rata aktivitas guru dan siswa dari semua 

pertemuan dilakukan sengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝐴𝐺𝑆 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
 × 100 

Keterangan : 

𝐴𝐺𝑆   : presentase aktivitas guru dan siswa  

Skor total  : jumlah seluruh skor yang diperoleh 

N   : jumlah aktivitas  

Tabel 3.2  Presentase dan Kategori Penilaian Aktivitas Guru dan Siswa 

No. Presentase Penilaian Kategori 

1

1. 
90 < 𝐴𝐺𝑆 ≤ 100 Sangat Baik 

2

2. 
80 < 𝐴𝐺𝑆 ≤ 90 Baik 

3

3. 
70 < 𝐴𝐺𝑆 ≤ 80 Cukup 

4

4. 
𝐴𝐺𝑆 ≤ 70 Kurang 

Adaptasi (Kemendikbud, 2014) 

 

c. Analisis Kemampuan Memecahkan Masalah Siswadan Kemampuan Pemahaman 

Konsep Siswa 

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil tes akhir, peneliti dapat 

mengetahui kemampuan memecahkan masalah dan pemahaman konsep  siswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Presentase perolehan skor selanjutnya 
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dikualifikasikan untuk mengetahui tingkat kemampuan memecahkan masalah dan 

pemahaman konsep siswa yaitu sebagai berikut:  

𝑁 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
 × 100 

Nilai yang diperoleh akan di kategorikan kedalam tabel sebagai berikut  

Tabel 3.3 Presentase dan Kategori Penilaian Kemampuan Pemecahkan 

Masalah Siswa 

No. Presentase Penilaian Kategori  

1

1. 
90 < 𝑁 ≤ 100 Sangat Baik 

2

2. 
80 < 𝑁 ≤ 90 Baik 

3

3. 
70 < 𝑁 ≤ 80 Cukup 

4 𝑁 ≤ 70 Kurang 

Adaptasi (Kemendikbud, 2014) 

 

Tabel 3.4 Presentase dan Kategori Penilaian Pemahaman Konsep Siswa 

No. Presentase Penilaian Kategori  

1

1. 
90 < 𝑁 ≤ 100 Sangat Baik 

2

2. 
80 < 𝑁 ≤ 90 Baik 

3

3. 
70 < 𝑁 ≤ 80 Cukup 

4

4. 
𝑁 ≤ 70 Kurang 

Adaptasi (Zulkarnain & Sari, 2014) 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yakni tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap laporan penelitian yang akandipaparkan secara rinci sebagai 

berikut: 
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a. Tahap Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan ini dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada 

tahap ini yangakan dilakukan adalah antara lain memilih tempat berlangsungnya 

penelitian dengan melihat permasalahan di sekolah dengan melakukan observasi 

serta wawancara. Setelah itu peneliti menyusun rancangan proses pembelajaran 

kelas, yaitu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

materiRelasi dan Fungsi, menyusun Lembar Aktivitas Siswa (LAS) untuk bahan 

diskusi kelompok, lembar tes tertulis untuk tiap individu guna mengukur tingkat 

pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan masalah siswa serta membuat 

kunci jawaban, menyusun instrument penelitianyang terdiri dari angket validasi RPP, 

tes uraian untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

pemahaman konsep siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a1. Melakukan Validasi Instrumen Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan validasi instrumen 

penelitian terlebih dahulu. RPP yang akan digunakan harus tervalidasi supaya proses 

pembelajaran berjalan sesuai rencana. Soal tes juga harus tervalidasi agar 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 

a2. Melakukan observasi  

Pada tahap pelaksanaan observasi ini dilakukan selama proses belajar mengajar 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi sebelumnya yang telah dibuat. 

Kegiatan ini dilakukan oleh seorang guru matematika SMP Negeri 3 Batu.Objek yang 
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diamati yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa, kemampuan pemahaman konsep, dan 

kemampuan pemecahkan masalah siswa. 

a3. Melakukan tes  

Pelaksanaan tes dilaksanakan setelah selesai kegiatan penerapan model 

pembelajaran problem based learning dengan menggunakan strategi mind mapping. 

Tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemecahan masalah siswa dan pemahaman 

konsep siswa. 

c. Tahap Akhir 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah mengolah data hasil penelitian, 

menganalisa data, menarik kesimpulan hasil penelitian, dan menyusun hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


