
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan yang bertujuan 

menekankan pada kegiatan pembelajaran matematika untuk meningkatkan mutu 

proses pembelajaran dengan pengggunaan model pembelajaran Discovery, dan 

pemanfaatan sumber belajar yang paling efektif, efisien, dan berdaya tarik 

sehingga memenuhi ketercapaian kompetensi peserta didik. Penelitian tindakan 

kelas merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk memperbaiki 

layanan pendidikan yang diselenggarakan di kelas dan meningkatkan kualitas 

program sekolah secara keseluruhan  (Aqib, 2007:18). 

Pemilihan metode ini didasarkan bahwa penelitian tindakan kelas ini mampu 

menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di kelas dengan melihat berbagai 

indicator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada peserta 

didik (Bagong, 2008 : 105). 
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3.2 Setting Penelitian dan Subyek Tindakan 

3.2.1 Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung pada Kelas X Semester Ganjil, dengan KD mendeskripsikan 

konsep matriks sebagai representasi numeric dalam kaitan dengan konteks nyata 

(3.4), mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam 

pemecahan masalah (3.5) dan Menyajikan model matematika dari suatu masalah 

nyata yang berkaitan dengan matriks (4.6). Setting pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran berkelompok secara berdiskusi dengan 

menerapkan model pembelajaran discovery sehingga model pembelajaran 

discovery lebih mudah dimengerti peserta didik. 

3.2.2 Subyek Tindakan 

Subyek penelitian ini adalah kelas X Semester Ganjil yang rata-rata berusia 14-15 

Tahun. Pengalaman penulis dalam mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung bahwa sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan yang rendah 

dalam berdiskusi di kelas sehingga berdampak rendahnya hasil belajar mereka dan 

kurangnya model pembelajaran yang digunakan sehingga terlihat peserta didik 

belajar mandiri. 

3.3 Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang ditujukan 

pada kegiatan di kelas. Bagi guru diperlukan refleksi diri yang melibatkan 

partisipasi peserta didik dalam suatu situasi social pembelajaran untuk 
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meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Penelitian tindakan dilaksanakan 

dalam siklus yang berkelanjutan sampai tujuan perbaikan tercapai. Model 

Kemmis dan Taggart (Setyadi, 2006:16) dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
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Penjelasan alur siklus berikut adalah : 

a. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun 

rumusan masalah tujuan dan membuat rencana kegiatan, cara penggunaan 

model pembelajaran termasuk didalamnya instrumen penelitian dan perangkat 

pelaksanaan pembelajaran. Peneliti mempersiapkan lembar observasi 

penilaian sikap peserta didik, lembar observasi keterampilan, dan media 

LKPD yang akan digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran dan hasil 

belajar peserta didik serta mempersiapkan perangkat tes siklus 1 dengan 

materi matriks. 

b. Pelaksanaan, adalah implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat 

dengan memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan 

proses tindakan yang dilakukan oleh peserta didik agar cukup lancar, 

memperhatikan situasi proses tindakan, diupayakan agar para peserta didik 

melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh semangat, sehingga akan 

terlihat hasil keseluruhan dari tindakan itu. Urutan secara garis besar 

pelaksanan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengawali pembelajaran dengan pendahuluan, yaitu memberikan 

motivasi dan apersepsi. 

2. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan penemuan 

konsep yang dibimbing menggunakan LKPD buatan guru 

3. Beberapa peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas, dan guru memotivasi agar peserta didik lain menanggapi. 

4. Membimbing peserta didik membuat kesimpulan umum dari konsep 

yang ditemukan 
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5. Memberikan soal latihan untuk mengecek pemahaman peserta didik 

6. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari 

pembelajaran 

7. Pemberian tes pada setiap siklus. 

Selama siklus 1 berjalan, guru kolaborator melakukan pengamatan 

tentang jalannya proses pembelajaran dengan mengisi lembar observasi 

yang sudah disediakan. Pada akhir siklus peserta didik diberikan ulangan 

harian. 

c. Pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya 

membangun pemahaman konsep peserta didik serta mengamati hasil atau 

dampak dari diterapkannya model pembelajaran dan mendokumentasikan 

pengamatan dan lembar observasi penilaian sikap dan keterampilan serta guru 

selama pembelajaran berlangsung di kelas dengan menggunakan lembar 

pengamatan yang telah disiapkan. 

d. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. Dengan menganalisis hasil tes observasi dapat ditarik 

kesimpulan tentang efektifitas proses pembelajaran yang diterapkan. Refleksi 

merupakan tindakan mengevaluasi hasil yang diperoleh sebagai bahan acuan 

untuk pelaksanaan siklus selanjutnya.  

e. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamatan 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus selanjutnya.  
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Untuk mengobservasi dan evaluasi akan dilihat sebagai berikut : 

1. Mencatat semua aktivitas guru dengan format pengamatan proses 

pembelajaran yang dilakukan kolaborator 

2. Mencatat semua aktivitas peserta didik baik sikap yang relevan dan tidak 

relevan dengan format lembar observasi penilaian sikap 

3. Mencatat semua aktivitas peserta didik baik keterampilan menerapkan konsep 

dan tidak terampil menerapkan konsep dengan format lembar observasi 

penilaian keterampilan 

4. Menilai semua kegiatan dan hasil kerja peserta didik 

5. Melakukan tes tiap siklus untuk melihat hasil belajar peserta didik 

6. Melakukan diskusi dengan kolaborator tentang kegiatan pembelajaran baik 

pada siklus 1, siklus 2, maupun pada siklus 3. 

3.4 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

3.4.1 Lama Tindakan 

Lamanya tindakan penelitian pada tindakan kelas ini adalah kurang lebih 1 bulan 

pada semester ganjil di kelas X SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa siklus, masing-masing siklus terdiri atas 2 

pertemuan. Penelitian ini berakhir apabila indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

3.4.2 Indikator Keberhasilan Belajar 

Indikator keberhasilan mengandung makna tercapainya kompetensi yang meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan 
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berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua 

peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan sebelum pindah ke 

kompetensi selanjutnya. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada kompetensi inti 

dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Secara 

umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah:  

1. Desain pembelajaran matematika dengan model pembelajaran discovery 

disusun dalam RPP dengan peringkat baik ≥ 80 

2. Proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran discovery 

diamati menggunakan lembar observasi pembelajaran 

3. Instrumen assesment dengan validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda soal pada soal uraian tes tertulis 

4. Hasil belajar peserta didik dengan presentase peserta didik yang tuntas 

mencapai KKM ≥ 75 atau Kriteria Ketuntasan Ideal (KKI) 75% 

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

3.5.1 Definisi Konseptual 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pedoman guru yang digunakan dalam 

pembelajaran dan merupakan suatu rencana yang dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP 

disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan 

dengan penjadwalan satuan pendidikan. 
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b) Pembelajaran Matematika 

pembelajaran matematika yaitu proses pelaksanaan pembelajaran matematika 

pada KD yang ingin dicapai adalah suatu kegiatan yang berlangsung selama 

peserta didik mengikuti pembelajaran matematika yang mencakup konsep dan 

tujuan pembelajaran. 

c) Instrumen assesmen 

serangkaian proses yang di dalamnya terdapat aktifitas tes dan evaluasi dalam 

rangka memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kemampuan dan hambatan 

belajar yang dimiliki oleh anak sehingga berdasarkan gamabaran/data itu dapat 

diambil keputusan untuk menentukan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan belajar anak. 

d) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Hasil belajar yang 

baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak 

optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. 

3.5.2 Definisi Operasional 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah dokumen tertulis yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan 

pembelajaran yang direalisasikan di dalam kelas dan merupakan penjabaran lebih 
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rinci dan silabus (penjabaran scenario pembelajaran, wujud media dan wujud alat 

penilaian yang sudah siap digunakan).  

b) Pembelajaran Matematika 

Pelaksanaan pembelajaran adalah langkah-langkah kegiatan belajar di kelas yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran, seperti pembelajaran model 

discovery, unjuk kerja, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat 

menilai sampai sejauh mana peserta didik mengusai materi pembelajaran. 

c) Instrumen assesmen 

Instrumen assessment adalah proses penilaian untuk menentukan kualitas 

instrumen penelitian yang berupa penilaian validitas dan reliabilitas soal.  

d) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil nilai ulangan harian atau kuis yang merupakan hasil 

akhir yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan salah satu kompetensi 

dasar.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

secara garis besar dapat diukur dengan cara sebagai berikut : 

1. Menilai pembuatan RPP dengan lembar telaah rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang akan di evaluasi oleh kolaborator 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran dinilai dari lembar pengamatan proses 

pembelajaran yang dievaluasi oleh kolaborator 1 dan 2. 
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3. Observasi atau pengamatan terhadap penilaian sikap dan keterampilan pada 

pembelajaran siklus 1, 2, dan 3 

4. Evaluasi hasil belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 1, 2, dan 3 

dengan tes uraian. 

3.7 Kisi-kisi Intrumen Penelitian 

Untuk kelengkapan pengumpulan data digunakan instrument penelitian berupa : 

1. Lembar telaah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang digunakan 

untuk mengukur kinerja guru selama pembelajaran 

2. Pedoman observasi untuk mengamati proses pembelajaran salama  

pembelajaran berlangsung yang dilakukan pada setiap siklus 

3. Untuk mengukur hasil belajar terhadap pembelajaran matematika 

menggunakan pedoman tes tertulis yang dilakukan pada setiap siklus 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian RPP 

No Aspek Jumlah Pertanyaan 

1 Identitas Mata Pelajaran 1 

2 Perumusan Indikator 4 

3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 2 

4 Pemilihan Materi Ajar 3 

5 Pemilihan Sumber Belajar 4 

6 Pemilihan Media Belajar 4 

7 Metode Pembelajaran 3 

8 Skenario Pembelajaran 5 

9 Rancangan Penilaian Otentik 4 

 TOTAL 30 
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Tabel 3.1 Menjelaskan aspek penilaian RPP secara singkat aspek apa saja yang 

akan ditelaah pada RPP. Dengan kategori peringkat : 

≤ 70  : Kurang   80 < B ≤ 90 : Baik 

70 < C ≤ : Cukup   90 < A ≤ 100 : Amat Baik 

Tabel 3.1 kisi-kisi instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

No Aspek Yang Diamati Indikator 

1 Kegiatan Pendahuluan - Tertib peserta didik 

- Apersepsi dan motivasi 

- Menggali kemampuan awal peserta didik 

2 Kegiatan Inti - Menyajikan masalah dari kehidupan sehari-hari 

sesuai materi yang ingin dicapai 

- Membagi peserta didik dalam kelompok 

- Memberikan kesempatan peserta didik untuk 

mengamati masalah yang disajikan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 

- Memberikan kesempatan kelompok untuk 

berdiskusi tentang permasalahan guna 

menemukan jawaban 

- Memberikan kesempatan kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusi 

- Peserta didik saling memberikan pengalaman 

melalui pengemukakan pendapat 

- Memberikan masalah untuk diselesaikan dengan 

menggunakan konsep dan rumusan secara benar 

- Melakukan pengamatan proses pembelajaran 

- Memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 

hasil belajar 

3 Kegiatan Penutup - Memberikan kesimpulan 

- Memberikan tugas rumah guna pemahaman 

yang lebih mendalam 

 

Tabel 3.2 menjelaskan format observasi pelaksanaan pembelajaran dalam kelas 

terkait dengan menerapkan model pembelajaran discovery  
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belaja Peserta didik 

Indikator 

Domain 

Kognitif 

Siklus 
Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 
Jumlah 

1 2 3 

Menjelaskan pengertian konsep 

bentuk matriks dari unsur-unsur 

matriks 

C1   1 1 

5 

Menjelaskan jenis-jenis matriks C2   1 2 

Menjelaskan pengertian 

kesamaan dua matriks 
C2   1 3 

Menentukan unsur matriks dari 

kesamaan dua matriks yang 

sama 

C3   2 4,5 

Mendeskripsikan bentuk operasi 

hitung sederhana matriks 
 C1  1 1 

5 

Menentukan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan 

matriks 

 C2  2 2,3 

Menerapkan operasi hitung 

sederhana dalam pemecahan 

masalah 

 C3  2 4,5 

Mendeskripsikan bentuk operasi 

perkalian  matriks 
  

C1 

 
1 1 

5 

Menentukan operasi perkalian  

matriks 
  C2 2 2,3 

Menerapkan operasi perkalian  

matriks dalam pemecahan 

masalah 

  C3 2 4,5 

TOTAL      15 

 

Tabel 3.3. menjelaskan kisi-kisi soal evaluasi setiap siklus dibagi pada masing-

masing sub materi matriks. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Rubrik Penilaian Sikap 

No Indikator Nilai 

1 

Menunjukkan usaha untuk bersikap jujur, bekerjasama, 

disiplin, dan rasa ingin tahu secara terus menerus dan 

konsisten 

4 

2 

Menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap jujur, 

bekerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu dalam kerja 

kelompok tetapi masih belum konsisten 

3 

3 

Menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap jujur, 

bekerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu dalam kerja 

kelompok tetapi masih belum konsisten 

2 

4 

Sama sekali tidak berusaha untuk bersikap jujur, 

bekerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu dalam kerja 

kelompok 

1 

Tabel 3.4 menjelaskan kisi-kisi dari rublik penskoran untuk penilaian sikap 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Penilaian Keterampilan 

No Indikator Keterangan 

1 

Jika menunjukan adanya usaha untuk menggunakan 

konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang 

relevan berkaitan dengan matriks dan sudah tepat. 

Sangat Terampil 

2 

Jika menunjukan sudah ada usaha untuk menggunakan 

konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang 

relevan berkaitan dengan matriks tetapi belum tepat. 

Terampil 

3 

Jika sama sekali tidak dapat menggunakan 

konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang 

relevan berkaitan dengan matriks. 

Kurang 

Terampil 

 

Tabel 3.5 menjelaskan rubrik penilaian keterampilan peserta didik dalam 

pembelajaran berlangsung di kelas, yang dinilai dari kemampuan peserta didik 

menerapkan konsep/prinsip pemecahan masalah yang relevan. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan ini adalah : 

1. Untuk menilai kinerja guru akan digunakan lembar telaah pelaksanaan 

pembelajaran yang ditetapkan oleh Dirgen Peningkatan Mutu Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012 yaitu : 

Nilai PK Guru = Hasil Perolehan PK Guru x 100 

    PK Guru maksimal 

2. Proses pembelajaran di ukur melalui lembar observasi lembar pengamatan 

pelaksanan pembelajaran meliputi kegiatan awal, inti dan akhir yang hasilnya 

berupa kesimpulan sebagai bahan rekomendasi untuk rancangan siklus 

selanjutnya. 

3. Hasil belajar mempunyai dua kategori yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Pada kurikulum 2013 peserta didik dikatakan telah tuntas belajar bila 

mencapai skor 75% atau nilai 75, dan kelas disebut tuntas apabila dikelas 

tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama 

dengan 75%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Ketuntasan belajar (%) = jumlah peserta didik yang tuntas x 100 

Jumlah peserta didik 

3.8.1 Validitas  

Untuk menguji validitas digunakan analisis item. Analisis dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total menggunakan 
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rumus korelasi  product moment pearson dibantu dengan program SPSS 17 for 

windows yang merujuk pada Arikunto,  (2006:  72) sebagai berikut: 

               rxy 
  

   





























 





 

NN

N

yxxy

yyxx
2222

 

Keterangan:  

rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy 

N : Jumlah Subyek 

X : Skor item  

Y : Skor total 

∑X : Jumlah skor items  

∑Y : Jumlah skor total 

∑X
2 :

 Jumlah kuadrat skor item  

∑Y
2 :

 Jumlah kuadrat skor total 

( Suharsimi Arikunto, 2005 : 72 )  

 

Tabel 3.6 Koefisien Korelasi 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan  1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan  0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan  0,600 Rendah 

Antara 0,200 sampai dengan  0,400 Agak Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan  0,200 Sangat Rendah 

Selanjutnya  perlu  diuji  apakah  koefisien validitas tersebut signifikan pada taraf 

signifikasi tertentu, artinya adanya koefisien validitas tersebut  bukan  karena  

faktor  kebetulan, diuji  dengan  rumus  statistik  t  sebagai berikut: 

   
√   

√    
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3.8.2 Reliabilitas  

Hermawan  (2006:126)  mendefinisikan:”Reliabilitas  berkaitan  dengan 

konsistensi akurasi dan prediktabilitas suatu alat ukur”. Berdasarkan pendapat 

para ahli  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  reliabilitas  berkaitan  dengan  

akurasi  dan ketepatan suatu alat ukur untuk mengukur karena instrumennya sudah 

baik. Perhitungan  uji  reliabilitas  instrumen  menggunakan  rumus  Alpha,  

adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

Rumus : 

 

Keterangan : 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 

Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika  koefisien  internal  seluruh  item  (r1)  ≥ 0,7 maka item pertanyaan 

dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi  

b. Jika  koefisien  internal  seluruh  item  (r1)  < 0,7 maka item pertanyaan 

dikatakan mempunyai reliabilitas yang rendah. 

3.8.3. Daya Pembeda 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan menggunakan 

rumus berikut ini : 

soalmaksimumSkor

bawahkelompokMeanataskelompokMean
DP


  

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat menggambarkan 

tingkat kemampuan soal dalam membedakan antar peserta didik yang sudah 

memahami materi yang diujikan dengan peserta didik yang belum/tidak 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1
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memahami materi yang diujikan. Adapun klasifikasinya adalah seperti berikut ini  

0,40 - 1,00 soal diterima baik 

0,30 - 0,39 soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

0,20 - 0,29  soal diperbaiki 

0,19 - 0,00  soal tidak dipakai 

3.8.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran tiap butir, dihitung dengan Rumus :
n

nB
P   

Keterangan : 

 P = tingkat kesukaran butir tes 

 nB = banyaknya subyek yang menjawab soal dengan betul 

 n = jumlah subyek (testee) seluruhnya 

Kriteria tingkat kesukaran (P) : 

 0,00 – 0,29 = sukar 

 0,30 – 0,70 = sedang 

 0,71 – 1,00 = mudah 


