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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan kreativitas 

siswa dalam menggunakan modelproblem posing. Pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga 

menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, sedangkan 

pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa 

angka untuk menemukan keterangan terhadap yang ingin diketahui. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah SMP Islam Hasanuddin 

yang  terletak di Jl. Raya Mulyo Agung No.51 Malang. Proses pelaksanaan dan 

pengambilan data penelitian akan dilaksaakan pada semester ganjil  2018/2019, 

dan disesuaikan dengan proses pembelajaran matematika yang berlangsung. 

Penelitian ini berdasarakan dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan melalui 

observasi dari wawancara sebelumnya. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII sebanyak 21 orang siswa terdiri 

dari 10 laki laki dan 11 perempuan. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suau penelitian. Tahapan penelitian ini 

memiliki tiga tahapan , ketiga tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap penyelesaian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada perencanaan penelitian yang pertama yaitu 

mengadakan observasi didalam kelas, selanjutnya menyusun perangkat  

pembelajaran, materi yang akan diajarkan dan menyusun instrumen penelitian 

yang akan digunakan dalam prosess penelitian. Perangkat pembelajaran seperti 

RPP dengan model problem posing. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan. Tahap pelaksanaan penelitian 

untuk mendapatkan data dan deskriptif hasil penelitian, guru akan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh peneliti. 

Kemudian siswa diberi tes sesuai dengan  materi yang diajarkan, setelah itu 

peneliti akan melakukan observasi/pengamatan aktivitas guru, dan  mengamati 

siswa dalam kreativitas pembelajaran matematika menggunakan model problem 

posing. Hasil penelitian menggunakan model problem posing dan mendapatkan 

hasil kreativitas pembelajaran matematika. 
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3.4.3 Tahap Penyelesaian 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengolah data hasil penelitian, 

menganalisis data, menarik kesimpulan hasil penelitian dan menyusun laporan 

akhir. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah melakukan 

mengambilan data. 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan.Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan aktivitas guru  dan siswa dalam proses pembelajaran. 

3.5.2 Lembar Kerja Siswa 

Lembar dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

kreativitas siswa pada model pembelajaran problem posing. Penelitian ini 

menggunakan bentuk tes tertulis, tes berupa pemberian lembar pengajuan soal 

yang akan dibuat oleh siswa sendiri.  

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu, lembar observasi 

aktivitas siswa dana guru, lembar penilaian kemampuan kreativitas siswa dalam 

pengajuan soal 
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3.6.1 Instrumen Penilaian Aktivitas Guru 

Instrumen observasi guru merupakan instrumen penerapan model Problem 

Posing untuk mengetahui keterlaksanaan dan aktivitas guru. Lembar 

observasi akan diisi dan diamati oleh observer  

Tabel 3.1 Lembar Instrumen Penilaian Aktivitas Guru Pada Analisis Kreativitas Siswa 

Menggunakan Model Problem Posing 

NO Aktivitas Guru Skor 

I II III 

1.  Pendahuluan) 

 Guru membuka pelajaran dengan salam dan  doa 

 Guru memeriksa kehadiran siswa                                                

 Guru menyampaian tujuan pembelajaran                                        

   

   

   

Skor  Pendahuluan    

2.  (Kegiatan Inti) 

Fase I: (Presentasi Kelas) 

 Guru menjelaskan materi tentang bilangan bulat         

 Guru melakukn tanya jawab terhadap materi pelajaran                    

   

   

   

Skor I    

3.  Fase II: (Diskusi Kelompok) 

 Guru membagikan siswa dalam satu kelompok terdiri 

dari 4-5 siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari 

presentasi akademik.                                                                      

 Guru memberikan kepada siswa tugas untuk menjawab 

soal soal dalam bentuk LKS bersama kelompoknya                             

 Guru membahas penyelesaian masalah bersama siswa                 

   

   

   

   

Skor II    

4.  Fase III: (Pengajuan masalah atau soal) 

 Guru meminta siswa kembali ke tempat  masing 

masing                

 Guru membagikan lembar kerja siswa secara individu 

 

 Guru memerintahkan siswa membuat atau mengajukan 

soal beserta jawabnya sesuai perintah di LKS secara 

individu          

 Guru membimbing siswa dalam proses pengajuan 

masalah   

   

   

   

   

   

Skor III    

5.  Fase IV: (penyelesaian masalah) 

 Guru menukar soal yang telah du buat siswa kepada 

siswa yang lain 

 Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal 

yang telah di ajukan siswa lain 

 Guru dan siswa membahas penyelesaian masalah yang 

telah dikerjakan siswa di papan tulis 

   

   

   

   

Skor IV    

6.  (Kegiatan Akhir)     

 Guru memberikan penguatan dan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang  kurang 

jelas atau yang kurang dimengerti 
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 Guru memberi motivasi kepada siswa untuk lebih aktif 

bertanya atau mengemukakan pendapat dengan 

menggunakan kaat-kata baku, dan bahasa yang santun 

serta mudah dipahami 

   

 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

   

Skor Akhir    

Skor Jumlah Setiap Pertemuan    

Skor Aktivitas guru                                                                                     

 Pedoman aktivitas guru yang digunakan untuk lembar observasi guru 

menggunakan skla nilai 1 samai 4, dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Pedoman Lembar Aktivitas Guru 

Indikator Keterlaksanaan Skor 

Kegiatan guru terlaksana dengan sangat baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan cukup baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan kurang baik 

4 

3 

2 

1 

3.6.2 Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa 

Lembar observasi siswa merupakan instrumen penerapan model Problem 

Posing untuk mengetahuan keterlaksaan dan akivitas siswa. Lembar observasi 

akan diisi dan diamati oleh observer. Adapun lembar observasi aktivitas sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Lembar Instrumen Penilaian Aktivitas Pada Analisis Kreativitas Siswa 

Menggunakan Model Problem Posing 

No Aktivitas Siswa 
Skor 

I II III 

1 (Pendahuluan) 

 Siswa menjawab salam dan doa    

 Siswa menjawab guru memeriksa kehadiran    

 Siswa menyimak dengan baik tujuan pembelajaran    

SkorPendahuluan    

2 (Kegiatan Inti) 

Fase I: (Presentasi Kelas) 

   

 Siswa mendengarkan dan memperhatikan ketika guru    

 Siswa dengan guru melakukan tanya jawab    

Skor Fase I    

3 Fase II: (Diskusi Kelompok)    

 Siswa berkumpul dengan kelompok masing masing    

 Siswa menjawab soal yang telah di berikan oleh guru    

 Siswa dengan guru membahas penyelesaian bersama sama    

Skor Fase II    

4 Fase III: (Pengajuan masalah atau soal)    

 Siswa kembali ke tempat masing masing    

 Siswa membaca LKS yang telah di berikan guru                                
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 Masing masing siswa mengajukan soal                                               

 Siswa membuat atau mengajukan soal beserta jawabnya sesuai 

perintah di LKS secara individu                                             
   

Skor Fase III    

5 Fase IV: (penyelesaian masalah)    

 Siswa menukar soal yang  telah di buat kepada siswa yang  lain    

 Siswa mengerjakan soal yang telah di ajukansiswa yang  lain                                                                                  

 Siswa dengan guru membahas penyelelesain masalahyang  telah 

dikerjakan siswa di papan tulis                                     
   

Skor IV    

6 (Kegiatan Akhir)    

  Siswa menanyakan yang belum di mengerti                                     

  Siswa menyimak motivasi dari guru                                                 

  Siswa dengan guru bersama sama menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan.                                                                 
   

 Skor Kegiatan Akhir    

 Skor Jumlah Setiap Pertemuan    

 Skor Aktivitas Siswa                                                                                 

 

 Pedoman aktivitas guru yang digunakan untuk lembar observasi guru 

menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Lembar Aktivitas Siswa 

Indikator Keterlaksanaan Skor 

Kegiatan guru terlaksana dengan sangat baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan cukup baik 

Kegiatan guru terlaksana dengan kurang baik 

4 

3 

2 

1 

3.6.3 Instrumen Kemampuan Kreativitas Pengajuan Masalah 

 Instrumen Kreativitas pengajuan masalah digunakan untuk menilai 

kreativitas pengajuan masalah pada penerapan model problem posing 

Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Kreativitas Pengajuan Masalah 

Kategori 
Karakteristik 

Kelancaran Fleksibel Kebaruan 

Sangat Kreatif √ √ √ 

Kreatif - √ √ 

 Atau  

√ - √ 

 Atau  

√ √ - 

Kurang Kreatif √ - - 

 Atau  

- √ - 

 Atau  

- - √ 

Tidak Kreatif - - - 
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(Amalina & Siswono, 2016) 

 Menurut Amalina & siswono (2016) mengemukakan bahwa hubungan 

aspek kreativitas dalam pengajuan masalah sebagai berikut: 

1)  Kelancaran (Fluency) 

 Jumlah soal matematika yang diajukan banyak atau beragam dan 

penyelelesaian soal tersebut harus dikerjkan dengan benar. 

2) Fleksibilitas (flexibility) 

 Soal matematika yang diajukan dapat diselesaikan dengan cara yang 

berbeda beda 

3) Kebaruaan (novelty) 

 Soal matematika yang diajukan berbeda dari soal yang diajukan siswa 

lainnya. 

3.6.4 Intrumen Kreativitas Penyelesaian Masalah 

  Instrumen kreativitas pemecahan masalah digunakan untuk menilai 

kreativitas pemecahan masalah pada penerapan model problem posing. 

Tabel 3.6 Pedoman Penilaian Kreativitas Penyelesaian Masalah 

Kategori 
Karakteristik 

Kelancaran Fleksibel Kebaruan 

Sangat Kreatif √ √ √ 

Kreatif - √ √ 

 Atau  

√ - √ 

 Atau  

√ √ - 

Kurang Kreatif √ - - 

 Atau  

- √ - 

 Atau  

- - √ 

Tidak Kreatif - - - 

(Amalina & Siswono, 2016) 
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Menurut Amalina & Siswono (2016) mengemukakan bahwa hubungan 

aspek kreativitas dalam pengajuan masalah sebagai berikut: 

1) Kelancaran (fluency) 

 Kelancaran dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa 

memberi jawaban masalah yang beragam dan benar. 

2) Fleksibilitas (flexibility 

 Fleksibilitas pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. 

3) Kebaruan (novelty) 

 Kebaruan pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa untuk 

memberikan jawaban berbeda dari jawaban sebelumnya 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah semua data dan sumber data dikumpulkan, 

untuk mengetahui keberhasilan analisis kreativitas siswa menggunakan model 

problem posing. 

3.7.1 Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

  Tujuan dari observasi pada aktivitas guru yang dilaksanakan dalam 

penelitianini adalah untuk mengetahui aktivitas guru selama melaksanakan proses 

pembelajaran  matematika dengan model problem posing. Adapun subjek dalam 

penelitian adalah peneliti dan dibantu oleh guru bidang studi. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa yang digunakan. Mencari 
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rata-rat aktivitas guru dan siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

Skor aktivitas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Keterangan: 

Sk   : presentase aktivitas guru dan siswa 

Skor yang diperoleh : jumlah skor yang di peroleh 

N   : jumlah aktivitas 

 

Tabel 3.7 Persentase dan Taraf Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika Menggunakan 

Model Problem Posing 

             Rata-rata PenilaianKategori 

                3,51 ≤ 𝑆𝑘 < 4,00                                                         Sangat baik 

                2,51 ≤ 𝑆𝑘 < 3.51                                                              Baik 

                1,51 ≤ 𝑆𝑘 < 2,51                                                             Cukup 

                     S ≤ 1,50                                                                       Kurang 

Sumber; (Kemendikbud, 2014) 

3.7.2 Teknik Analisis Kreativitas Pengajuan Masalah 

  Analisis ini menggunakan analisis kualiatif untuk mengukur kemampuan 

berfikir kreatif siswa dalam pengajuan masalah pada diskusi. Analisis data 

kemampuan berfikir kreatif pengajuan masalah siswa dilakukan dengan cara 

menghitung presentase banyaknya siswa pada setiap tingkat dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

Kemampuan=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑖𝑘𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 

Tabel 3.8 Persentase dan Kategori Penilaian Kemampuan Kreativitas Mengajukan Masalah 

Matematika 

Persentase Keterlaksanaan                                       Taraf Keterlaksanaan 

85 ≤ 𝑆𝑘 < 100                                                                             Sangat baik 

        70 ≤ 𝑆𝑘 < 85                                                                                   Baik 

        55≤ 𝑆𝑘 < 70                                                                                  Cukup 

   40≤ 𝑆𝑘 < 55                                                                                 Kurang Baik 

        Sk   ≤ 40                                                                                           Kurang 
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Sumber: (Kemendikbud, 2014) 

3.7.3 Teknik Analisis Kreativitas Pemecahan Masalah 

   Analisis ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengukur kemampuan 

berfikir kreatif siswa dalam pemecahan masalah setelah dilakukan tes. 

Analisis data 

Kategori =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑖𝑘𝑖𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 

Tabel 3.9 Persentase dan Kategori Penilaian Kemampuan Menyelesaikan Masalah 

Matematika 

Persentase Keterlaksanaan                                       Taraf Keterlaksanaan 

             85 ≤ 𝑆𝑘 < 100                                                                 Sangat baik 

             70 ≤ 𝑆𝑘 < 85                                                                     Baik 

              55≤ 𝑆𝑘 < 70                                                                    Cukup 

              40≤ 𝑆𝑘 < 55                                                                  KurangBaik 

                      Sk   ≤ 40                                                                     Kurang 

Sumber: (Kemendikbud, 2014) 

 


