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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C MTs Ma’arif NU 1 

Jatilawang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 42 siswa, terdiri 

dari 20 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2013/2014 yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan 21 

Agustus 2013. Lokasi penelitian ini di kelas VIII C MTs Ma’arif NU 1 

Jatilawang. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang terdiri dari tiga siklus, yang dilaksanakan 2 kali pertemuan 

setiap siklusnya. Pada akhir siklus diadakan evaluasi untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat pemahaman konsep siswa. 

Adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas persiklusnya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

16 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ...,DIAN SAHRA ROVIQOH  MATEMATIIA FKIP, UMP2016



17 
 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses persiapan yang dilakukan sebelum 

melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap perencanaan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) yang dibuat sebanyak 2 buah yaitu untuk pertemuan 

I dan pertemuan II. 

2. Instrumen berupa: 

2.1 Lembar observasi siswa sesuai dengan tahapan dalam 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2.2 Lembar observasi guru sesuai dengan tahap-tahap 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk kegiatan siswa. 

2.4 Dokumen proses pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan langkah pembelajaran yang sudah dipersiapkan sebelumnya, 

yaitu Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Rincian kegiatan 

pada pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 3. 1 : Sintaks Pembelajaran Creative Problem Solving 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap Awal 

a. Guru membuka pelajaran 

 Membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa 

 Menanyakan keadaan siswa 

 

 Mengecek kehadiran siswa 

 
 

 Mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran 

 

 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menentukan subtopik yang akan 

dipelajari  

 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran  

 

 

 

 Menginformasikan pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu 

Pembelajaran Creative Problem 

Solving. 

 Menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran Creative Problem 

Solving. 

 

 
 

c. Guru menyampaikan motivasi 

 Mengingatkan kembali materi 

yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 Memotivasi siswa dengan 

menyampaikan pentingnya 

mempelajari materi Faktorisasi 

 

 Siswa menjawab salam dari 

guru dan berdoa bersama. 

 Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru dalam 

mengecek kehadiran siswa. 

 Siswa mempersiapkan alat 

tulis yang akan digunakan 

selama pembelajaran. 

 

 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan subtopik 

yang disampaikan guru. 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 Siswa mendengarkan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan langkah-

langkah pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

 
 

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan dari guru dan 

siswa bertanya kepada guru 

materi yang belum jelas 

yang telah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. 
 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 
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aljabar 

 Bertanya kepada siswa mengenai 

contoh-contoh dalam kehidupan 

sehari-hari berdasarkan materi 

yang akan dipelajari. 

 Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan 

pendapat mengenai contoh 

berdasarkan materi yang akan 

dipelajari.  

 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 Siswa menyampaikan 

pendapat mengenai contoh 

berdasarkan materi yang 

akan dipelajari. 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

d. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

 Menyampaikan materi pelajaran  

 

 

 

 Memberikan contoh soal 

berdasarkan materi yang 

disampaikan dan meminta siswa 

untuk mengerjakan. 

 Guru membahas penyelesaian dari 

contoh soal. 

 

 Memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya dan menanyakan 

kepada siswa apakah sudah paham 

atau belum terhadap penyelesaian 

dari contoh soal. 

e. Guru membagi siswa ke dalam 

kelompok 

 Membagi siswa menjadi 9 

kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 5 siswa. 

 

 Meminta siswa untuk 

berkelompok sesuai dengan 

kelompok yang telah ditentukan. 

 Memandu siswa untuk tertib 

dalam berkelompok. 

 

 Membagi LKS kepada masing-

masing kelompok untuk dibahas 

bersama kelompoknya. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan san 

memperhatikan materi yang 

disampaikan guru. 

 

 Siswa memperhatikan dan 

mengerjakan contoh soal 

yang diberikan guru. 

 

 Siswa bersama-sama guru 

membahas penyelesaian dari 

contoh soal. 

 Siswa menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan pembagian 

kelompok yang 

disampaikanoleh guru. 

 Siswa berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

 Siswa tertib dalam 

berkelompok. 

 

 Siswa menerima LKS 
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Tahap Klarifikasi Masalah 

f. Guru menjelaskan  Permasalahan 

yang ada pada LKS 

 Menjelaskan permasalahan yang 

ada pada LKS 

 

 Menjelaskan cara mengerjakan 

LKS yaitu meminta siswa untuk 

mendiskusikan lembar kerja yang 

telah diberikan dengan kelompok.  

 Meminta siswa untuk 

mengerjakan dan mendiskusikan 

LKS dengan anggota dalam satu 

kelompok. 

 Guru memberikan kesempatan 

masing-masing kelompok untuk 

menanyakan mengenai 

permasalahan yang ada dalam 

LKS jika masih ada yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru. 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan cara 

mengerjakan LKS yang 

disampaikan guru. 

 Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan LKS dengan 

anggota dalam satu 

kelompok. 

 Siswa aktif bertanya jika 

masih ada yang belum 

dipahami. 

 

Tahap Pengungkap Gagasan 

g. Guru mengarahkan siswa dalam 

mengungkapkan pendapatnya dalam 

penyelesaian masalah 

 Mengarahkan siswa dalam proses 

mencari jawaban. 

 Memberikan bimbingan kepada 

siswa apabila mengalami 

kesulitan. 

 Memberikan kesempatan kepada 

masing-masing kelompok untuk 

mengungkapkan pendapatnya 

dalam menyelesaikan 

permasalahannya. Contohnya para 

kelompok mulai menemukan 

kemungkinan-kemungkinan 

strategi pemecahan masalah. 

 Guru mengawasi jalannya diskusi 

agar suasana kelas tetap kondusif, 

memperingatkan siswa yang tidak 

berdiskusi dan mengganggu 

temannya. 

 

 

 

 

 Siswa aktif dalam mencari 

solusi jawaban. 

 Siswa mengerjakan LKS dan 

aktif bertanya jika 

mengalami kesulitan. 

 Siswa mengungkapkan 

pendapat sebanyak-

banyaknya yang berkaitan 

dengan strategi atau solusi 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan tetap 

menjaga suasana kelas agar 

tetap kondusif 

Tahap Evaluasi dan Seleksi 

h. Guru membantu siswa dalam 

mengevaluasi dan menyeleksi dalam 
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penyelesaian masalah. 

 Guru mengecek hasil diskusi 

siswa sejauh mana mereka dalam 

menemukan kemungkinan-

kemungkinan strategi pemecahan 

masalah. 

 Membimbing siswa dalam 

mengevaluasi berbagai 

pengungkap gagasan dalam 

memecahkan permasalahan dalam 

LKS. 

 Membantu siswa dalam 

menyeleksi berbagai 

kemungkinan-kemungkinan 

solusi, sehingga siswa dapat 

memilih strategi-strategi yang 

dianggap mudah dan efektif. 

 Guru berkeliling memperhatikan 

pekerjaan siswa dan memberikan 

pengarahan pada siswa apabila 

ada siswa yang bertanya serta 

memberikan motivasi kepada 

siswa supaya jangan takut dan 

malu untuk bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam 

LKS. 

 

 Siswa bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelsan guru. 

 

 

 

 

 Siswa bertanya kepada guru 

apabila ada yang masih 

belum jelas. 

Tahap Implementasi 

i. Guru mengarahkan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan 

 Memberikan kesempatan masing-

masing kelompok untuk 

memutuskan strategi pemecahan 

masalah dalam permasalahan 

yang dihadapi. 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

 Memberikan kesempatan 

perwakilan dari masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 

 

 

 

 Masing-masing kelompok 

memutuskan strategi 

pemecahan masalah yang 

akan dihadapi. 

 

 Siswa bersama kelompoknya 

merespon dengan antusias, 

 

 Kelompok yang sudah 

dipilih oleh guru 

mempersiapkan diri untuk 

mempersentasikan hasil 

diskusinya. 
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 Memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk bertanya 

serta memberikan saran dan kritik, 

sehingga diperoleh solusi yang 

optimal yang berkaitan dengan 

pemecahan masalah. 

 Masing-masing kelompok 

bertanya serta memberi 

saran dan kritik kepada 

kelompok lainnya. 

Konfirmasi 

j. Guru mengevaluasi hasil diskusi 

siswa 

 Guru mengecek hasil presentasi 

dari perwakilan kelompok secara 

bersama-sama, dan membahas 

masalah secara bersama-sama 

apakah jawaban siswa benar atau 

kurang tepat. 

 Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan. 

 Meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi. 

 Membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan secara 

bersama-sama tentang ulasan 

materi yang telah dipelajari. 

 

 

 

 Siswa memperhatikan dan 

bertanya apabila belum 

paham. 

 

 

 

 Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru serta memperbaiki 

kesalahan. 

 Siswa mengumpulkan hasil 

diskusi kelompok. 

 Siswa menjawab pertanyaan 

guru dan membuat 

kesimpulan berdasarkan 

hasil diskusi. 

Tahap Akhir  

k. Guru menutup pelajaran 

 Guru memberikan kesimpulan 

akhir 

 Memberikan Pekerjaan Rumah 

(PR) 

 Memberikan pesan belajar untuk 

pertemuan selanjutnya 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 Siswa mendengarkan dan 

mencatat PR 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 Siswa menjawab salam dari 

guru. 

 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati 

aktivitas guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

metode Creative Problem Solving (CPS), apakah sudah sesuai dengan 
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skenario pembelajaran. Peneliti juga telah menyiapkan lembar 

observasi guru dan siswa. Peneliti dibantu observer melakukan 

pengamatan terhadap jalannya pembelajaran dan mencatat semua hasil 

pengamatan pada lembar observasi guru dan siswa tersebut. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan selama 

pelaksanaan tindakan pada setiap siklus agar tidak terulang lagi di 

siklus berikutnya. 

d. Evaluasi 

Evaluasi diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Pada tahap ini dilaksanakan pada setiap 

akhir siklus atau setiap pembelajaran diakhir siklus. 

e. Refleksi 

Pada tahap ini semua hasil observasi dan evaluasi dilaporkan dan 

direfleksikan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kelemahan 

pelaksanaan tindakan selama satu siklus berlangsung kemudian 

merencanakan tindakan pada siklus berikutnya. Hal tersebut dilakukan 

untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti 

(Affandi, 2011:87). Observasi dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun objek amatan tindakan dan prosedur 

pengamatannya adalah sebagai berikut : 

1. Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi siswa digunakan untuk mengamati kegiatan 

aktivitas siswa pada saat Model Pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) berlangsung. Adapun hal-hal yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru   

b. Siswa membentuk kelompok 

c. Siswa berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya 

d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

e. Siswa menyimak dan bertanya jika kurang jelas 

2. Observasi Aktivitas Guru 

Lembar Observasi guru digunakan untuk mengamati kegiatan 

aktivitas siswa pada saat Model Pembelajaran Creative Problem 
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Solving (CPS) berlangsung. Adapun hal-hal yang diamati adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru membuka pelajaran 

b. Guru Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru menyampaikan motivasi 

d. Guru menyampaikan materi pelajaran 

e. Guru membagi siswa ke dalam kelompok 

f. Guru menjelaskan  Permasalahan yang ada pada LKS 

g. Guru mengarahkan siswa dalam mengungkapkan pendapatnya 

dalam penyelesaian masalah 

h. Guru membantu siswa dalam mengevaluasi dan menyeleksi 

dalam penyelesaian masalah. 

i. Guru mengarahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

j. Guru mengevaluasi hasil diskusi siswa 

k. Guru menutup pelajaran. 

b. Tes Pemahaman Konsep 

Tes adalah instrument pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi 

pembelajaran. Tes yang diberikan dalam penelitian ini merupakan tes 

tertulis dalam bentuk uraian pada setiap siklus. Tes uraian adalah 

pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk 

menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, 

memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 
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tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri 

(Sudjana, 2010 :35). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan analisis data hasil yang dicapai oleh siswa dan 

guru melalui observasi dan tes. Hasil analisis pada siklus I digunakan ntuk 

kegiatan selanjutnya. 

a. Menghitung hasil Observasi Siswa 

Menghitung Hasil observasi siswa dilakukan dengan penskoran. 

Penskoran yang akan digunakan adalah  sebagai berikut : 

Skor 1 : Jika siswa melakukan kegiatan sesuai indikator 

Skor 0 : Jika siswa tidak melakukan kegiatan sesuai indikator 

Penilaian aktivitas siswa dalam Pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) untuk menganalisis data persentase (%) dengan 

menggunakan rumus:   

Rata-rata =    

Kriteria penilaian: 

0%   Rata-rata  20%   : sangat kurang 

20% < Rata-rata  40%   : kurang  

40% < Rata-rata  60%   : cukup  

60% < Rata-rata  80%   : baik 

80% < Rata-rata  100%   : sangat baik 
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b. Menghitung hasil observasi aktivitas Guru 

Penskoran untuk skala  penelitian dan kriteria penilaian yang 

digunakan dengan lembar observasi terhadap aktivitas guru dengan 

pedoman penskoran sebagai berikut : 

Skor 0 = Jika Guru tidak melakukan indikator kegiatan 

Skor 1 = Jika Guru melakukan satu indikator kegiatan 

Skor 2 = Jika Guru melakukan dua indikator kegiatan 

Skor 3 = Jika Guru melakukan tiga indikator kegiatan 

Skor 4 = Jika Guru melakukan empat indikator kegiatan 

Dan untuk menghitung rata-ratanya menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

q    : Rata-rata aktivitas pada setiap siklus 

P1  : Skor aktivitas pada pertemuan pertama 

P2  : Skor aktivitas pada pertemuan kedua 

Kriteria Penilaian : 

0 ≤  ≤ 0,8  : Aktivitas Guru sangat kurang 

0,8 ≤  ≤ 1,6  : Aktivitas Guru kurang 

1,6 ≤   ≤ 2,4  : Aktivitas Guru cukup 

2,4 ≤   ≤ 3,2  : Aktivitas Guru baik 

3,2 ≤   ≤ 4,0  : Aktivitas Guru sangat baik 
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c. Tes Pemahaman Konsep 

Tes diadakan setiap akhir siklus dengan jumlah soal 7 butir soal 

uraian yang memuat indikator pemahaman konsep. Adapun kriterian 

penskoran adalah sebagai berikut: 

Skor 0 : Siswa tidak menjawab 

Skor 1 : Siswa menjawab tetapi salah 

Skor 2 : Siswa menjawab sebagian dengan benar 

Skor 3 : Siswa menjawab dengan benar tetapi langkah-langkahnya 

  tidak lengkap 

Skor 4  : Siswa menjawab dengan langkah-langkah benar tetapi 

  hasil akhir salah 

Skor 5 : Siswa menjawab dengan benar, lengkap dan jelas 

Rumus untuk menghitung rata – rata skor tiap indikator 

pemahaman konsep : 

  

Dengan kriteria sebagai berikut : 

0 ≤ Rata – rata < 1 : Sangat Kurang 

1 ≤ Rata – rata < 2 : Kurang 

2 ≤ Rata – rata < 3 : Cukup 

3 ≤ Rata – rata < 4 : Baik 

4 ≤ Rata – rata ≤ 5 : Sangat Baik 
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E. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-rata pemahaman konsep siswa 

kelas VIII C MTs Ma’arif NU 1 Jatilawang dari siklus I,siklus II, dan siklus 

III meningkat. 
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