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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitiannya. Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, yang 

menjadi subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dan prosedur penelitian. 

Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui proses berfikir siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas  di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

Penelitian ini merupakan penerapan pembelajaran model core 

(connecting,organizing, reflecting, extending) dengan pendekatan kontekstual 

(contextual teaching & learning) pada materi himpunan. Data yang dikumpulkan 

berupa data deskriptif dimana data tersebut akan menggambarkan kondisi 

pembelajaran yang meliputi objek, subjek yang akan dipaparkan sesuai dengan 

fakta selama penelitan. 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah data yang diperoleh dari 

penelitian berupa kata-kata yang akan dipaparkan sesuai dari hasil penamatan 

selama penelitian berlangsung. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini. 

Adapun lokasi penelitian ini di kelas VII A di MTs Muhammadiyah 01 Malang 

yang terletak di Jl. Baiduri Sepah No.27 Malang. Penelitian yang dilakukan di 

lokasi ini karena di MTs Muhammadiyah 01 Malang ini belum pernah menerapkan 

pembelajaran model menerapkan pembelajaran model core (connecting,organizing, 

reflecting, extending) dengan pendekatan kontekstual (contextual teaching & 

learning). Selain itu pemecahan masalah siswa tergolong masih buruk. Penelitian 

ini akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan pada akhir Juli. 
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3.3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu 25 orang siswa, laki-laki 15 siswa dan 

perempuan 10 siswa kelas VII C di MTs Muhammadiyah 01 Malang. Sedangkan 

yang menjadi objek penelitian yaitu proses berfikir dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa melalui penerapan pembelajaran menerapkan pembelajaran model 

core (connecting,organizing, reflecting, extending) dengan pendekatan kontekstual 

(contextual teaching & learning). Penelitian dilaksanakan di kelas VII C karena 

menurut guru matematika, kelas VII A lebih kondusif dibandingkan kelas lain. 

3.4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer karena 

data diperoleh dari sumber data. Berikut merupakan data primer. 

1. Aktivitas guru dan aktivitas siswa yang diperoleh dari hasil pengamatan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas guru dan aktivitas siswa 

diisi oleh observer untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran 

menerapkan pembelajaran model core (connecting,organizing, reflecting, 

extending) dengan pendekatan kontekstual (contextual teaching & learning). 

2. Proses berfikir diperoleh dari angket wawancara dan analisis hasil tes yang 

dikerjakan siswa.  

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang diperoleh melalui analisis hasil 

diskusi dan tes yang dikerjakan oleh siswa.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek data diperoleh. Sumber data 

aktivitas guru adalah ketika guru mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar, 

menyampaikan materi serta mengolah kelas. Sumber data aktivitas siswa adalah 

untuk mengetahui kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan 

proses berfikir siswa adalah angket yang diisi oleh siswa setelah menerapkan 

pembelajaran model core (connecting,organizing, reflecting, extending) dengan 

pendekatan kontekstual (contextual teaching & learning). Kemampuan pemecahan 

masalah siswa diambil dari hasil lembar kerja siswa dan mampu mengerjakan tes 

sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lembar angket proses berfikir siswa 



 

36 
 

untuk mengetahui proses berfikir siswa sedangkan  tes digunakan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan model core dengan 

pendekatan kontekstual. Berikut akan diuraikan secara rinci teknik pengumpulan 

data tersebut. 

1. Observasi 

Penggunaan metode observasi pada penelitian ini karena penelitian ini 

mengumpulkan data dengan melihat dan mengamati langsung baik aktivitas guru 

maupun siswa dalam penerapan pembelajaran model core dengan pendekatan 

kontekstual. Dalam kegiatan ini peneliti akan dibantu oleh teman sejawat. 

2. Tes 

Teknik tes dilakukan guru untuk mengukur proses berfikir siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Tes yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah lembar kerja siswa yang bersifat kelompok dilakukan pada kegiatan inti di 

awal pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tes bersifat individu yang diberikan 

kepada siswa setelah mendapatkan materi himpunan yang dilaksanakan diakhir 

pembelajaran menggunakan model core dengan pendekatan kontekstual. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan peneliti untuk meyakinkan hasil analisis proses berfikir 

siswa berupa tes sehingga hasil yang didapatkan akan lebih valid. Wawancara yang 

digunakan berupa wawancara tidak struktur dan tidak struktur. Alasan 

menggunakan wawancara tidak struktur untuk mendapatkan informasi yang lebih 

banyak tentag proses berfikir siswa dalam pemecahan masalah. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

lembar observasi aktivitas siswa dan guru (keterlaksanaan pembelajaran), lembar 

angket (proses berfikir siswa) dan tes (kemampuan pemecahan masalah siswa). 

Berikut akan diuraikan secara rinci. 

3.6.1. Instrumen Aktivitas Guru 

Lembar observasi guru merupakan instrumen penerapan pembelajaran 

model core dengan pendekatan kontekstual untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dan aktivitas guru. Lembar observasi  akan diisi dan diamati oleh 
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observer sesuai dengan petunjuk yang ada. Adapun lembar observasi aktivitas guru 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Lembar Observasi Aktivitas Guru Menggunakan Model Core 

dengan Pendekatan Kontekstual 

Aktivitas Guru 
Taraf Keterlaksanaan 

1 2 3 4 

Kegiatan Awal 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

    

Kegiatan Inti 

1. Merangsang siswa untuk menghubungkan / 

mengkoneksikan pengetahuan lama-baru (C). 

2. Menyajikan materi pokok dengan pendekatan kontekstual. 

3. Membentuk kelompok siswa yang terdiri dari 4-5 orang 

untuk berdiskusi (O). 

4. Memberikan permasalahan pada setiap kelompok 

5. Meminta siswa untuk berdiskusi. 

6. Memantau siswa dengan cara mengelilingi setiap 

kelompok. 

7. Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kelompok 

8. Meminta kelompok lain untuk berpendapat 

    

Kegiatan Penutup 

1. Melakukan refleksi pembelajaran (R) 

2. Membimbing siswa menarik kesimpulan dan meluruskan 

jawaban siswa yang kurang tepat. 

3. Memberikan soal kepada siswa sebagai bahan latihan/ 

tugas individu (E). 

    

 

Pedoman aktivitas guru yang digunakan untuk lembar observasi guru 

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

Tabel 3.2. Pedoman Lembar Observasi Guru 

Nilai Keterangan 

1 Terlaksana kurang baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih banyak 

kekurangan). 

2 Terlaksana cukup baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

3 Terlaksana dengan baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan dengan baik). 

4 Terlaksana dengan sangat baik. (Apabila bila melaksanakan pernyataan sangat baik 

sekali tanpa hambatan dan kendala apapun). 

 

3.6.2. Instrumen Aktivitas Siswa 

Lembar observasi siswa merupakan instrumen penerapan pembelajaran 

model Core dengan pendekatan kontekstul untuk mengetahui aktivitas siswa. 

Lembar observasi  akan diisi dan diamati oleh observer sesuai dengan petunjuk 

yang ada. Adapun lembar observasi aktivitas siswa sebagai berikut. 
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Tabel 3.3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa Menggunakan Pembelajaran 

No Nama Aktivitas Siswa 

Mengamati Menanya Mencoba 

 

Mengasosia

si 

Mengkomuni

kasikan 

  A a b A A a 

            

Jumlah           

Rata-rata           

 

Tabel 3.4. Keterangan dan Petunjuk Penskoran Aktivitas Siswa 

Menggunakan Pembelajaran 
Aspek Indikator Skor 

Mengamati 

 

a. Siswa menyimak penjelasan dari guru   

Apabila siswa dapat menyimak penjelasan dari guru secara tenang dan 

jelas 

4 

Apabila siswa dapat menyimak penjelasan dari guru secara tenang 

namun kurang jelas 

3 

Apabila siswa dapat menyimak penjelasan dari guru dengan kurang 

tenang sehingga kurang memahami dengan jelas penjelasan dari guru  

2 

Apabila siswa tidak menyimak penjelasan dari guru 1 

 b. Siswa mengkoneksikan pengalaman lama dan pengalaman baru  

Apabila siswa dapat mengkneksikan pengalaman lama dan 

pengalaman baru yang guru terangkan secara jelas dan tenang 

4 

Apabila siswa dapat mengkoneksikan pengalaman lama dan 

pengalaman baru yang guru terangkan namun kurang tenang 

3 

Apabila siswa kurang dapat mengkoneksikan pengalaman lama dan 

pengalaman baru yang guru terangkan dan kurang tenang dalam 

pembelajaran  

2 

Apabila siswa tidak dapat mengkoneksikan pengalaman lama dan 

pengalaman baru yang guru terangkan secara jelas dan tenang 

1 

Menanya a. Siswa mengajukan pertanyaan kepada teman jika dalam 

berdiskusi mengalami kesulitan dalam memahami materi 

 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada teman jika 

mengalami kesulitan dalam memahami materi secara jelas dan rinci 

4 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada teman jika 

mengalami kesulitan dalam memahami materi secara jelas namun 

kurang rinci 

3 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada teman jika 

mengalami kesulitan dalam memahami materi namun kurang jelas dan 

kurang rinci 

2 

Apabila siswa tidak mengajukan pertanyaan kepada teman 1 

b. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru jika dalam 

berdiskusi tidak mendapatkan penjelasan secara jelas 

 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru secara jelas 

dan rinci. 

4 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru secara  jelas 

namun kurang rinci. 

3 

Apabila siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru kurang jelas 

dan kurang rinci. 

2 

Apabila siswa tidak mengajukan pertanyaan kepada guru. 1 
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Mencoba 

a. Siswa mencoba menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

oleh guru secara berkelompok  

 

Apabila siswa mencoba menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru 

secara berkelompok dan bernilai benar 

4 

Apabila siswa mencoba menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru 

secara berkelompok namun kurang bernilai benar 

3 

 Apabila siswa mencoba menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru 

secara individu dan kurang bernilai benar 

2 

 Apabila siswa tidak mencoba menyelesaikan soal yang diberikanoleh 

guru 

1 

Mengasosiasi  a. Siswa mengolah informasi sesuai permasalahan yang diberikan 

oleh guru bersama kelompok 

 

Apabila siswa dapat mengolah informasi sesuai permasalahan yang 

diberikan oleh guru bersama kelompok dengan rinci dan cermat 

4 

Apabila siswa dapat mengolah informasi sesuai permasalahan yang 

diberikan oleh guru bersama kelompok dengan rinci namun kurang 

cermat 

3 

Apabila siswa dapat mengolah informasi sesuai permasalahan yang 

diberikan oleh guru bersama kelompok dengan kurang rinci dan kurang 

cermat 

2 

Apabila siswa tidak dapat mengolah informasi  1 

 

Mengkomuni 

kasikan 

a. Menyajikan hasil diskusi  

Apabila siswa dapat menyajikan hasil diskusi secara tepat dan jelas 4 

Apabila siswa dapat menyajikan hasil diskusi secara tepat namun 

kurang jelas 

3 

Apabila siswa dapat menyajikan hasil diskusi secara kurang  tepat 

dankurang jelas 

2 

Apabila siswa tidak menyajikan hasil diskusi  1 

 

Pedoman aktivitas siswa yang digunakan untuk lembar observasi siswa 

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

Tabel 3.5. Pedoman Lembar Observasi Siswa 

Nilai Keterangan 

1 Terlaksana kurang baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih banyak 

kekurangan). 

2 Terlaksana cukup baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan, namun masih ada 

kekurangan). 

3 Terlaksana dengan baik. (Apabila bisa melaksanakan pernyataan dengan baik). 

4 Terlaksana dengan sangat baik. (Apabila bila melaksanakan pernyataan sangat baik 

sekali tanpa hambatan dan kendala apapun). 

 

3.6.3. Instrumen Proses Befikir Siswa 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur proses berfikir siswa yaitu berupa 

wawancara dan tes. Tes berupa lembar kerja siswa untuk mengetahui jenis proses 

Lanjutan Tabel 3.4 Keterangan dan Petunjuk Penskoran Aktivitas Siswa 

Menggunakan Pembelajaran 
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berfikir mana yang siswa gunakan yang dapat dianalisis dari indicator-indikator 

proses berfikir. Sedangkan wawancara dilakukan kepada siswa berdasarkan hasil 

yang telah diperoleh oleh peneliti yang telah dikelompokan berdasarkan 

tingkatannya. Pertanyaan yang diberikan adalah berisi pertanyaan tidak terstruktur 

tujuannya adalah untuk mempertegas bagaimanakah proses berfikir siswa dalam 

memecahkan masalah. Berikut pedoman penskoran tes dan wawancara proses 

berfikir siswa : 

Tabel 3.6 Lembar Penskoran Tes Proses Berfikir dalam Pemecahan Masalah 

Nama Langkah-

langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Indikator Proses 

Berpikir 

Proses Berpikir Tiap Langkah 

SS 1    

2    

3    

4    

 1    

 2    

 3    

 4    

 

Tabel 3.7 Lembar Wawancara Proses Berfikir dalam Pemecahan Masalah 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa yang diketahui dari soal? Jelaskan! 

2. Dapatkah kamu mengubah soal tersebut 

kedalam bentuk lain? 

3. Bagaimanakah cara kamu menjelaskan 

maksud dari soal tersebut? 

 

4. Konsep apa yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

5. Bagaimana kamu mengetahui bahwa 

konsep itu yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? Jelaskan! 

6. Kenapa kamu memilih konsep tersebut 

dalam menyelesaikan masalah pada soal ? 

 

7. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah 

menggunakan konsep yang sudah kamu 

pilih? 

8. Adakah kesulitan yang kamu temui ketika 

menggunakan konsep tersebut dalam 

menyelesaikan masalah pada soal? 

Jelaskan! 

9. Dapatkah kamu menyelesaikan soal 

tersebut menggunakan konsep yang telah 

kamu pilih? 
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3.6.4. Instrumen Pemecahan Masalah Siswa 

Instrumen penilaian kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan 

tes uraian yang digunakan untuk menilai kemampuan pemecahan masalah 

menggunakan langkah Polya. Berikut merupakan rubrik penilaian pemecahan 

masalah siswa menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah Polya yang 

tercantum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 Rubrik Pemecahan Masalah 
No Indikator Rubrik Skor 

1. Memahami masalah    

a. Menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal 

secara sistematik.  

 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal secara 

sistematik  dan  lengkap 

4 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal secara 

sistematik tetapi kurang lengkap 

3 

Menuliskan apa yang diketahui dalam soal secara 

sistematik  dan  salah satu lengkap 

2 

Tidak satupun yang ditulis 1 

b. Menuliskan bagian-

bagian yang 

ditanyakan.  

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan secara 

lengkap 

4 

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan tetapi 

kurang lengkap 

3 

Menuliskan bagian-bagian yang ditanyakan dan salah 

satu lengkap  

2 

Tidak satupun yang ditulis 1 

2. Merencanakan 

penyelesaian 

  

a. Menentukan 

hubungan antara data 

yang diketahui pada 

soal.  

Menentukan hubungan antara data yang diketahui 

pada soal, secara tepat.  

4 

Menentukan hubungan antara data yang diketahui 

pada soal, hampir tepat.  

3 

Menentukan hubungan antara data yang diketahui 

pada soal, tidak tepat.  

2 

Tidak menentukan apapun.  1 

b. Merencanakan 

rumus/strategi yang 

sistematis. 

Merencanakan rumus/strategi yang sistematis, secara 

tepat.  

4 

Merencanakan rumus/strategi yang sistematis, hampir 

tepat. 

3 

Merencanakan rumus/strategi yang sistematis, tidak 

tepat.  

2 

Tidak merencanakan rumus apapun.  1 

3. Menyelesaikan masalah 

sesuai rencana 

  

a. Mengerjakan secara 

sistematis sesuai 

dengan strategi yang 

telah direncanakan. 

Mengerjakan secara sistematis sesuai dengan strategi 

yang telah direncanakan, secara lengkap. 

4 

Mengerjakan secara sistematis sesuai dengan strategi 

yang telah direncanakan, tetapi kurang lengkap. 

3 

Mengerjakan secara sistematis sesuai dengan strategi 

yang telah direncanakan, dan tidak tepat. 

2 

Tidak mengerjakan permasalahan.  1 

b. Mampu mendapatkan 

hasil jawaban sesuai 

dengan langkah yang 

dilakukan.  

Mendapatkan hasil jawaban, secara tepat. 4 

Mendapatkan hasil jawaban, kurang tepat. 3 

Mendapatkan hasil jawaban, tidak tepat. 2 

Tidak mendapatkan jawaban. 1 
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4. Melakukan pengecekan 

kembali 

  

a. Memastikan jawaban 

dengan pertanyaan. 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, secara 

tepat. 

4 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, kurang  

tepat. 

3 

Memastikan jawaban dengan pertanyaan, tidak tepat. 2 

Tidak memastikan jawaban dengan pertanyaan.  1 

b. Memastikan hasil 

perhitungan apakah 

sudah benar dengan 

menggunakan rumus 

yang sama.  

Memastikan hasil perhitungan dengan rumus yang 

sama, secara tepat.  

4 

Memastikan hasil perhitungan dengan rumus yang 

sama, kurang tepat. 

3 

Memastikan hasil perhitungan dengan rumus yang 

sama, tidak tepat. 

2 

Tidak memastikan jawabn dengan rumus yang sama.  1 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, kemudian data 

akan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data penelitian ini 

dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Analisa data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa, angket dan tes yang dilakukan adalah 

mendeskripsikan bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model 

core dengan pendekatan kontekstual, proses berfikir siswa serta kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

3.7.1. Analisis Aktivitas Guru dan Siswa 

Panduan analisis hasil observasi aktivitas guru dan siswa pada proses 

pembelajaran matematika menggunakan model core dengan pendekatan 

kontekstual yang dilakukan oleh observer dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus dan dengan kriteria sebagai berikut. 

𝑷𝑨 =  
𝑻 

𝑺
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

 𝑃𝐴 = Persentase aktivitas guru dan siswa  

  𝑇  = Total skor yang diperoleh tiap aktivitas  

  𝑆  = Skor maksimal yang diperoleh dari semua aktivitas  

Adapun persentase analisis keterlaksanaan pembelajaran menggunakan 

model core dengan pendekatan kontekstual dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.8 Rubrik Pemecahan Masalah  
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Tabel 3.9 Kategori Aktivitas Guru dan Siswa  

Berdasarkan Persentase Skor 

Persentase Keterlaksanaan Taraf Keterlaksanaan 

  85% ≤PG ≤100% Sangat Baik 

70% ≤PG <85% Baik 

55% ≤PG <70% Cukup Baik 

40% ≤PG <55% Kurang Baik 

(Depdiknas, 2015) 

3.7.2. Analisis Proses Berfikir 

Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka untuk memperoleh 

informasi yang lebih mendalam mengenai proses berfikir siswa dalam memecahkan 

masalah. Wawancara dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan lembar kerja 

(tes) berupa soal uraian. Berikut langkah-langkah kegiatan analisis yang dilakukan 

untuk memudahkan pencapaian hasil yang diinginkan: 

a. Reduksi data, dilakukan dengan menganalisis jawaban yang telah diperoleh 

kemudian mentraskip hasil wawancara yang telah diperoleh dengan memilih 

hal-hal yang dianggap penting dan memisahkan hal-hal yang tidak 

diperlukan. 

b. Memaparkan data, data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian 

kalimat yang mampu mendeskripsikan dengan jelas mengenai proses berfikir 

siswa dalam memecahkan masalah 

c. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan merangkum data berdasarkan semua 

hal yang terdapat dalam reduksi data dan pemaparan data. 

Data hasil tes dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang memenuhi proses 

berfikir konseptual, semikonseptual dan komputasional. 

3.7.3. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa digunakan analisis 

kuantitatif yaitu dengan menganalisis jawaban siswa melalui tes. Lembar tersebut 

akan dianalisis sesuai dengan perolehan skor dari masing-masing jawaban. 

Persentase hasil tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus dan dengan kriteria sebagai berikut.  

𝑷𝑴 =  
𝑻𝑷 

𝑴𝑷
 × 𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan : 

 𝑃𝑀 = Persentase kemampuan pemecahan masalah siswa 

𝑇𝑃 = Total skor yang diperoleh tiap indikator kemampuan pemecahan 

masalah siswa 

𝑀𝑃 = Skor maksimal yang diperoleh dari semua indikator kemampuan 

pemecahan masalah siswa 

Adapun panduan analisis kemampuan pemecahan masalah siswa 

menggunakan model core dengan pendekatan kontekstual dipaparkan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.10 Persentase dan Taraf  Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Persentase Keterlaksanaan Taraf Keterlaksanaan 

85% ≤PG ≤100% Sangat Baik 

70% ≤PG <85% Baik 

55% ≤PG <70% Cukup Baik 

40% ≤PG <55% Kurang Baik 

PG <40% Sangat Kurang 

(Depdiknas, 2015) 

 

3.8. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pembuatan laporan. 

Berikut akan diuraikan secara rinci. 

3.8.1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini gunanya untuk menyiapkan segala macam hal-hal yang 

akan digunakan dalam penelitian. Sebelum penelitian hal yang dilakukan adalah 

observasi pada lokasi penelitian. Setelah itu menyiapkan perangkat pembelajaran, 

materi yang akan diajarkan dan instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. 

Perangkat pembelajaran yang disiapkan berisi, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), materi pelajaran, lembar kerja siswa (LKS) dan media pembelajaran. Selain 

itu, lembar observasi yang akan digunakan untuk mengamati keterlaksanaan proses 

pembelajaran,proses berfikir dan kemmpuan pemecahan masalah. 

3.8.2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian ini guru bertugas untuk memfasilitasi siswa 

dalam pembelajaran matematika di kelas menggunakan model core dengan 

pendekatan kontekstual. Proses pembelajaran yang dilaksanakan mengacu kepada 

RPP yang sudah disusun sebelum penelitian dilaksanakan. Langkah-langkah 
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pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan model core dengan pendekatan 

kontekstual yang sudah dibahas pada bab II. Kegiatan penelitian ini akan dibantu 

oleh observer yaitu guru matematika kelas VII C MTs Muhammadiyah 01 Malang 

dan satu teman sejawat. Observer berguna untuk mengamati keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan model model core dengan pendekatan kontekstual 

kemudian mengisi pada lembar observasi sesuai dengan fakta yang ditemukan. 

Langkah selanjutnya yaitu meminta siswa untuk memenuhi proses 

wawancara untuk mengukur proses berfikir dan tes untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Setelah data terkumpul hal yang dilakukan yaitu 

menganalisis data dengan teknik yang sudah ditentukan untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model model core dengan 

pendekatan kontekstual, proses berfikir siswa dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada kelas VII C di MTs Muhammadiyah 01 Malang. 

3.8.3. Tahap Pembuatan Laporan 

Setelah melaksanakan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, 

mengumpulkan dan menganalisis data tahap akhir yaitu pembuatan laporan. 

Tujuannya adalah untuk melaporkan hasil temuan yang didapat selama penelitian 

berlangsung. Laporan penelitian ini berisi tentang keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan model core dengan pendekatan kontekstual, pada siswa kelas VII C 

MTs Muhammadiyah 01 Malang dengan materi himpunan. Selain itu, laporan ini 

juga berisi tentang deskripsi proses berfikir siswa dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VII C MTs Muhammadiyah 01 Malang menggunakan model 

core dengan pendekatan kontekstual. 

 


