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C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-

kualitatif. Menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan 

menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dalam bentuk kata-

kata, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan dengan tidak memberikan pengubahan 

pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa 

adanya.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti 

mengkaji dan mendeskripsikan kejadian-kejadian yang menjadi pusat perhatian (model 

pembelajaran ATI, gaya belajar siswa) secara kualitatif dan berdasar data kualitatif. Data 

pada penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran ATI ditinjau 

dari gaya belajar siswa berdasarkan beberapa aspek yang diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa, angket respon siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika.  

Penelitian yang dilakukan mengharuskan peneliti hadir di tempat penelitian karena 

kehadiran peneliti sangat diutamakan dalam pengumpulan data dan peneliti adalah 

instrumen utama. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama berarti peneliti adalah 

sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengumpul dan penganalisis data, penarik 

kesimpulan dan pembuat laporan. 

Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mendeskripsikan data hasil pengamatan tentang aktivitas guru dan siswa, respon 

siswa, serta hasil belajar yang berkaitan dengan gaya belajar siswa pada pembelajaran 

matematika terhadap siswa bergaya belajar visual, auditorial dan kinestetik menggunakan 

model pembelajaran ATI.   

 

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Malang bertempat di Jl. Letjen 

Sutoyo No. 68, Blimbing, Kota Malang. Adapun subjek dari penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII C tahun pelajaran 2018/2019. Pemilihan sekolah ini sebagai tempat 

penilitan berdasarkan pertimbangan peneliti yang pernah melaksanakan program magang 

III  di SMP Muhammadiyah 2 Malang. Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu untuk 4 

pertemuan.  

 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitain 

deskriptif kualitatif Moleong. Menurut Rofiqoh (2015), Moleong membagi penelitian 

deksriptif kualitatif menjadi lima komponen, yaitu 1) tahap pra lapangan, 2) 

pelaksanaan/proses lapangan, 3) tahap analisis data, 4) tahap kesimpulan, dan 5) tahap 

pelaporan. 

Tahap pra lapangan terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu, a) menentuka 

perumusan masalah yang dibahas pada penelitian. Perumusan masalah dilakukan pada 

waktu pengajuan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu penulisan laporan 

karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian. b) Peneliti 

menetukan tempat untuk penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMP Muhammadiyah 2 Malang, c) penyusunan proposal adalah syarat dalam 

menyampaikan penelitian kepada pihak terkait, d) melakukan pengurusan surat izin. Dalam 

hal ini peneliti harus mengurus di  Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang. Surat izin 

penelitian ini berfungsi sebagai bukti bahwa peneltiti dapat melakukan penelitian ditempat 

yang menjadi tempat penelitian. 

Tahap  selanjutnya yaitu pelaksanaan/proses lapangan. Tahap ini merupakan 

tahap bekerja dilapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan 

data. Dalam hal ini peneliti mengajarkan pembelajaran matematika materi lingkaran 

terhadap siswa bergaya belajar visual, auditorial dan kinestetik dengan model pembelajaran 

ATI. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap dari 

analisis data yang diperoleh dari responden atau informasi sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah disusun secara sistematis. Data-data yang diperoleh dapat menentukan sejauh 
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mana keefektifan model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya, tahap 

kesimpulan. Setelah tahap analisis data maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 

tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah 

di analisis dari responden atau informan yaitu data aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran, respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran ATI dan hasil belajar siswa. Tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. 

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari serangkaian dari 

beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap pelaporan, peneliti melakukan 

penyusunan laporan penelitian secara sistematis  dengan data yang didapat dari responden 

atau informan setelah melaksanakan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

ATI. 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai alat pengumpulan data. 

Adapun taknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, 

angket dan tes. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran ATI yaitu observasi aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran ATI. Angket diberikan untuk 

mendapatkan data gaya belajar siswa, respon siswa terhadap model pembelajaran ATI. 

Sedangkan tes digunakan untuk mendapatkan data nilai hasil belajar siswa berupa tes 

hasil belajar setelah pembelajaran menggunakan model ATI. Data-data tersebut yang 

telah dirancang disebar kepada beberapa ahli (validator) sehingga dinilai dan diberi 

masukan berupa saran-saran dan kritikan untuk memperoleh data hasil validasi.  

b. Instrumen Penelitian 

Dalam memudahkan penulis untuk mengumpulkan data selama penelitian 

dibutuhkan instrumen penelitian. Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket yang meliputi angket gaya belajar siswa dan angket respon siswa. 

Instrumen angket gaya belajar digunakan untuk mengetahui jenis gaya belajar yang 
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dimiliki seluruh siswa kelas VIII C. Angket gaya belajar diberikan sebelum proses 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran ATI dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi angket gaya belajar yang telah valid dari 

penelitian Wulan (2017). Angket gaya belajar digunakan untuk mengetahui kategori 

gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa di dalam kelas yang diberikan 

sebelum diterapkan model pembelajaran ATI atau sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. Angket gaya belajar siswa berisi pernyataan yang sesuai dengan 

kebiasaan siswa sehari-hari dalam menyerap informasi pembelajaran. Angket gaya 

belajar pada penelitian ini memuat 30 bentuk pernyataan yang mencerminkan gaya 

belajar siswa. Pertanyaan 1 sampai 10 pertama menggambarkan gaya belajar visual, 11 

sampai 20 menggambarkan gaya belajar auditorial, 21 sampai 30 menggambarkan 

gaya belajar kinestetik. Jawaban setiap kategori berada pada interval 4 sampai 1, mulai 

dari selalu sampai tidak pernah. Perhitungan angket gaya belajar dilakukan dengan 

mencari terlebih dahulu gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. Apabila 

jumlah salah satu gaya belajar dominan, maka siswa berada pada gaya belajar yang 

dominan. Adapun kisi-kisi angket gaya belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar 

No Jenis Gaya 

Belajar 

Indikator Item Soal Jumlah 

Negatif Positif 

1 Visual Rapi dan teratur 9, 5 1, 8 3 

Memahami sesuatu 

dengan asosiasi visual 

 2, 6 2 

Mengerti dengan baik 

mengenai bentuk, 

posisi dan warna. 

 3 1 

Sulit menerima 

instruksi verbal 

10 4, 7 3 

2 Auditorial Lemah terhadap 

aktivitas visual 

14 11, 13,  

20  

4 

Memiliki kepekaan 

terhadap musik 

 15, 16 2 
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Belajar dengan cara 

mendengar 

12 17, 18 3 

Baik dalam aktivitas 

lisan 

19  1 

3 Kinestetik Belajar melalui 

aktivitas fisik 

23 22,23 3 

Menyukai kagiatan 

coba-coba 

25 26, 27 3 

Selalu berorientasi 

pada fisik dan banyak 

bergerak. 

21, 28 29 3 

Peka terhadap ekspresi 

dan bahasa tubuh 

30  1 

Instrumen yang digunakan selanjutnya pada penelitian ini yaitu rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Instrumen RPP disusun oleh sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran atau sebelum penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini, RPP 

bertujuan untuk membantu  dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan membuat 

refleksi dari setiap tindakan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model pembelajaran ATI. RPP pada penelitian ini dibuat untuk tiga 

kali pertemuan. RPP yang telah dibuat akan dinilai atau divalidasi oleh validator untuk 

mengetahui apakah RPP layak digunakan pada proses pembelajaran matematika di 

dalam kelas. 

Instrumen penelitian selanjutnya yaitu lembar observasi aktivitas guru. Adapun 

lembar observasi aktivitas guru pada penelitian ini  digunakan untuk memperoleh data 

aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model pembelajaran ATI. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai guru yang akan memberikan 

pembelajaran menggunakan model ATI yang kemudian kegiatan peneliti selama 

pembelajaran akan diobservasi oleh guru matematika SMP Muhammadiyah 2 Malang 

selama 3 pertemuan. Kategori penilaian lembar observasi aktivitas guru mulai dari 1 

sampai 4 dari sangat kurang baik sampai sangat baik. Adapun aspek dan indikator 

lembar observasi aktivitas guru disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator No. Item 

1 Persiapan Melakukan aktivitas rutin sehari-hari 1 (a,b,c,d) 

Menyampaikan tujuan 2 (a,b,c,d) 

Menentukan materi dan pentingnya materi 3 (a,b,c,d) 

Membangkitkan pengetahuan persyaratan 

siswa 

4 (a,b,c,d) 

Membentuk kelompok Siswa 

Berkemampuan tinggi 

5 (a,b,c,d) 

Membentuk kelompok Siswa 

Berkemampuan sedang 

6 (a,b,c,d) 

Membentuk kelompok Siswa 

Berkemampuan rendah 

7 (a,b,c,d) 

2 Pelaksanaan Menyampaikan materi pembelajaran 8 (a,b,c,d) 

Menjelaskan tugas kelompok 9 (a,b,c,d) 

Meminta siswa memahami  lembar   kerja 10 (a,b,c,d) 

Meminta siswa masing-masing kelompok 

bekerja sesuai dengan materi yang 

diberikan 

11 (a,b,c,d) 

Membimbing dan mengarahkan kelompok 

dalam berdiskusi 

12 (a,b,c,d) 

Meminta kelompok melaporkan hasil 

kerjanya 

13 (a,b,c,d) 

3 Penutup Melakukan evaluasi 14 (a,b,c,d) 

Mengakhiri Pembelajaran 15 (a,b,c,d) 

          (Modifikasi, Safitri: 2017) 

Instrumen penelitian selanjutnya yaitu lembar observasi aktivitas siswa. Pada 

penelitian ini, lembar aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui  data aktivitas siswa 

selama pembelajaran menggunakan model pembeajaran ATI. Lembar observasi 
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aktivitas siswa akan dinilai oleh observer dalam hal ini yaitu teman sejawat peneliti. 

Kategori penilaian lembar observasi aktivitas guru mulai dari 1 sampai 4 atau kurang 

baik sampai sangat baik. Adapun aspek dan indikator lembar observasi aktivitas siswa 

terdapat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator No. Item 

1 Persiapan Melakukan aktivitas rutin sehari-hari 1 (a,b,c,d) 

Memperhatikan tujuan 2 (a,b,c,d) 

2 Pelaksanaan Memperhatikan penjelasan materi 3 (a,b,c,d) 

Keterlibatan dalam membangkitkan 

pengetahuan tentang materi 

4 (a,b,c,d) 

Keterlibatan dalam pembentukan 

kelompok 

5 (a,b,c,d) 

Memahami lembar   kerja 6 (a,b,c,d) 

Memanfaatkan sarana yang  

Tersedia 

7 (a,b,c,d) 

Menyiapkan laporan kelompok  8 (a,b,c,d) 

Menanggapi dan memperhatikan          

Laporan kelompok lain 

9 (a,b,c,d) 

3 Penutup Menanggapi evaluasi 10 (a,b,c,d) 

Mengakhiri Pembelajaran 11 (a,b,c,d) 

                 (Modifikasi, Safitri: 2017) 

Instrumen selanjutnya yakni angket respon siswa selama mengikut pembelajaran 

dengan model pembelajaran ATI. Angket respon pada penelitian diberikan kepada 

seluruh siswa kelas VIII C pada pertemuan terakhir atau setelah diterapkan model 

pembelajaran ATI.  Angket respon pada penelitian ini memuat 15 bentuk pernyataan 

yang mencerminkan respon siswa bergaya belajar visual, auditorial dan kinestetik 

terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran ATI.  Kategori 
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penilaian lembar angket respon mulai dari 1sampai 4 atau kurang baik sampai sangat 

baik. Adapun kisi-kisi dari angket respon siswa dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 4. Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Indikator Nomor Soal 

Sikap siswa terhadap 

pembelajaran ATI 

Aspek siswa dalam 

pembelajaran 

1, 2 , 3,  8, 13 

Motivasi siswa dalam 

pembelajaran 

4, 12,9 

 

Persepsi siswa terhadap 

penggunaan LKS dalam 

pembelajaran 

14, 15 

Tanggapan siswa terhadap 

guru dalam pembelajaran 

5, 6 

Sikap siswa 

berdasarkan gaya 

belajar 

Persepsi siswa terhadap 

pembelajaran yang 

disesuaikan dengan gaya 

belajar visual 

5 

Persepsi siswa terhadap 

pembelajaran yang 

disesuaikan dengan gaya 

belajar auditorial 

7 

Persepsi siswa terhadap 

pembelajaran yang 

disesuaikan dengan gaya 

belajar kinestetik 

10 

         (Modifikasi, Sunarto: 2012) 

Instrumen penelitian terakhir digunakan dalam penelitian ini yakni pemberian 

lembar tes berupa tes hasil belajar. Pemberian tes dilakukan untuk memperoleh data 

peningkatan hasil belajar.  Tes dilakukan oleh seluruh siswa kelas VIII C dengan 

pengerjaan soal yang berisi pertanyaan dengan jumlah 4 soal uraian materi lingkaran. 

Tes yang akan diberikan adalah tes hasil belajar setelah diterapkan model 

pembelajaran ATI. Adapun kisi-kisi soal tes hasil belajar matematika kelas VIII C 

materi lingkaran adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5. Kisi-Kisi Soal Tes Hasil Belajar 

Indikator No.Item 

Mengidentifikasi unsur dan bagian-bagian 

lingkaran 

1 

Menentukan keliling lingkaran 2a 

Menentukan luas lingkaran 2b 

Menentukan panjang busur lingkaran. 3a 

Menentukan luas juring lingkaran. 3b 

Menentukan hubungan sudut pusat 

dengan sudut keliling lingkaran 

4 

Instrumen-instrumen pada penelitian ini akan dilakukan validasi oleh validator 

dalam hal ini adalah salah satu dosen pendidikan matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kemudian, instrumen dikatakan valid apabila validator 

menyatakan seluruh instrumen yang digunakan berada pada kategori layak digunakan 

atau valid. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti melakukan penelitian, selanjutnya akan dilakukan analisis 

berdasarkan data-data yang diperoleh setelah penelitian. Menurut Sugiyono (2007), 

analisis data merupakan proses menyusun dan mencari data yang dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data yang mana yang penting dan perlu dipelajari serta dapat 

disimpulkan sehingga mudah dipahami peneliti. Data-data pada penelitian ini yang  

dianalisis adalah data gaya belajar siswa kelas VIII C, aktivitas guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran ATI, aktivitas siswa selama 

pembelajaran dengan model pembelajaran ATI, dan respon siswa setelah pembelajaran 

dengan model pembelajaran ATI,  serta hasil belajar siswa kelas VIII C selama 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran ATI. 

 

Analisis data angket gaya belajar dan angket respon siswa dilakukan setelah 

peneliti memperoleh data dari lembar angket yang diberikan kepada 30 siswa kelas VIII 
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C. Adapun perhitungan hasil angket gaya belajar ditentukan berdasarkan nilai rata-rata 

tertinggi diantara angket 3 jenis gaya belajar. Dilihat jumlah jawaban yang menjawab 

sering dan selalu. Apabila terdapat dua jenis gaya belajar yang dominan berdasarkan 

persentase nilai angket gaya belajar, maka siswa yang memiliki persentase nilai yang 

sama termasuk dalam kategori gaya belajar gabungan visual dan auditorial (VA), 

gabungan visual dan kinestetik (VK), serta gabungan auditorial dan kinestetik (AK). 

Selanjutnya angket angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran ATI akan dianalisis menggunakan rumus rata-rata yang disimbolkan 

dengan ( x ). 

Perhitungan data angket respon siswa dilakukan berdasarkan jawaban siswa 

terhadap masing-masing indikator pernyataan pada angket. Adapun kategori penilaian 

angket respon siswa terhadap model pembelajaran ATI yaitu pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 6. Kategori Penilaian Angket Respon Siswa  

Nilai Kategori
 

3,50 ≤ x  < 4,00 Sangat Baik 

2,50 ≤ x  < 3,49 Baik 

1,50 ≤ x < 2,49 Cukup Baik 

1,00 ≤ x < 1,49 Kurang Baik 

0,00 ≤ x < 0,99 Tidak Baik 

     (Sumber: Anwar & Yunindra, 2013) 

Data selanjutnya yang dianalisis adalah data aktivitas guru dalam mengelola 

pembelajaran dan aktivitas siswa selama pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran ATI. Data aktivitas guru dan siswa yang yang telah diisi oleh observer 

dianalisis menggunakan rumus rata-rata bersasarkan nilai pada masing-masing indikator. 

Kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata dari semua aspek pernyataan, maka nilai 

rata-rata masing-masing pernyataan akan dijumlahkan dan hasilnya dibagi banyaknya 

indikator pernyataan. Adapun kategori penilaian aktivitas guru dan aktivitas siswa 

menggunakan kategori penilaian seperti kategori penilaian pada angket respon siswa. 
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Data yang dianalisis selanjutnya adalah data hasil belajar siswa kelas VIII C 

setelah pembelajaran matematika materi lingkaran menggunakan model pembelajaran 

ATI. Hasil belajar siswa dianalisis berdasarkan kriteria hasil belajar siswa yang telah 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Adapaun KKM yang harus dipenuhi 

oleh seorang siswa adalah 70 sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah yang 

bersangkutan.  Untuk mengetahui hasil tes belajar dari seluruh siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 2 Malang dianalisis dengan menggunakan rumus rata-rata. Adapun 

kategori penilaian hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 7. Kategori Hasil Belajar Siswa 
Nilai Kategori

89 ≤ x  < 100 Sangat Tinggi 

79 ≤ x  < 89 Tinggi 

64 ≤ x < 79 Sedang 

54 ≤ x < 64 Rendah 

0 ≤ x < 54 Sangat Rendah 

      Sumber: Aqib (2009) 

Kemudian dari data hasil belajar siswa secara individual tersebut dihitung 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar digunakan rumus sebagai berikut:  

𝑃 =   100% 

Bila ≥ 80% siswa dalam kelas tersebut tuntas belajarnya, maka ketuntasan belajar secara 

klasikal tercapai (Anwar & Yunindra, 2013). 


