
 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini medeskribsikan 

penerapan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan 

gaya belajar siswa. Penelitian ini mengacu pada empat aspek yaitu pengelolaan 

kelas, kinerja siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa.  

B. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa Kelas IX H Semester I Tahun Ajaran 

2010/2011 di SMP Negeri II Krian Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai observer atau pengamat.    

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah one-shot case study yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan melaksanakan suatu perlakuan tertentu kepada subyek 

yang diikuti dengan pengamatan pada saat penerapan perlakuan dan pengukuran 

terhadap akibat dari perlakuan tersebut. Paradigma penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut:1 

 

 

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 110 
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X = Treatment yang diberikan (variable independent). Perlakuan selama 

pembelajaran yaitu berupa penerapan dari model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa yang diberikan pada 

sebuah kelas dan sebelum pembelajaran berlangsung, guru 

mengidentifikasi gaya belajar tiap siswa serta selama kegiatan 

pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan RPP yang 

dilakukan guru dan kinerja siswa. 

 Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, siswa diberi tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa kemudian diberi angket untuk mengetahui 

respon siswa  

O =  Observasi (variable dependent). Hasil observasi yang dilakukan selama 

pembelajaran yaitu deskripsi tentang kinerja guru (keterlaksanaan RPP 

yang dilakukan guru), kinerja siswa, hasil belajar siswa dan respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga tahap yaitu: 

1. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, hal-hal yang dipersiapkan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 



 

 
 

 

a. Menentukan sekolah untuk penelitian. 

b. Melakukan kesepakatan dengan guru bidang studi matematika tentang 

materi yang akan diteliti dan lamanya waktu penelitian. 

c. Menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2) Lembar Kerja Siswa. 

3) Kunci Lembar Kerja Siswa 

4) Kuis 

5) kunci kuis 

d. Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian, yaitu: 

1) Lembar pengamatan pengelolaan kelas 

2) Lembar pengamatan kinerja siswa 

3) Lembar tes gaya belajar siswa  

4) Lembar angket respon siswa. 

5) Lembar soal tes hasil belajar siswa dan kunci jawaban. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembelajaran berlangsung selama 3 kali pertemuan. Pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Yang bertindak sebagai 

guru adalah rekan peneliti mahasiswa jurusan pendidikan matematika IAIN 

Sunan Ampel Surabaya yang bernama Khoirotun Nisa’ dan pengamatan 

dilakukan oleh peneliti. Pelaksanaan penelitian yang terdapat pada kegiatan 



 

 
 

 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dengan memperhatikan gaya belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi gaya belajar siswa dengan angket yang diisi oleh tiap siswa 

sebagai acuan guru dalam membagi kelompok ahli dan memberikan 

perhatian kepada siswa dalam pembelajaran  

b. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa. Pada tahap ini diperoleh data 

pengelolaan kelas (keterlaksanaan RPP) dan kinerja siswa 

c. Pemberian tes yang dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa untuk mengetahui ketuntasan belajar 

siswa. Tes yang diberika ini berupa tes uraian 

d. Pemberian angket respon siswa setelah siswa mengikuti pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa dan melaksanakan tes. 

3. Setelah Pengumpulan Data  

Langkah yang dilakukan peneliti setelah mengambil dan mengumpulkan 

data adalah menganalisis data yang diperoleh baik data kualitatif maupun data 

kuantitatif. Data kualitatif maupun data kuantitatif ini akan dianalisis sesuai 

dengan analisis data yang dipakai. Data-data yang dianalisis meliputi data 

pengelolaan kelas, data kinerja siswa, data hasil belajar siswa dan data angket 

respon siswa. 



 

 
 

 

E. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh 

kegiatan yang akan dilakukan baik oleh guru maupun oleh siswa, terutama 

dalam kaitannya dengan pencapaian ketuntasan belajar siswa. RPP pada 

penelitian ini digunakan guru sebagai acuan dalam melaksanakan 

pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung optimal dan tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Selain itu, RPP disusun agar 

pengelolaan kelas tersusun rapi dan agar guru dapat mengalokasikan waktu 

dengan tepat sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. 

RPP dibuat berdasarkan materi pokok yang akan digunakan, silabus, mengacu 

pada aturan pembuatan RPP dalam Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

RPP ini dibuat oleh peneliti, dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan 

didiskusikan dengan guru mitra. RPP untuk pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya 

belajar siswa ditunjukkan pada lampiran A1.    

2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)  

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang terdiri tiga jenis LKS dengan kode 

A, B, C. LKS dengan kode A digunakan untuk materi bola, kode B untuk 

materi tabung, kode C untuk materi kerucut. Tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan dan membimbing siswa dalam kelompok ahli. Setiap siswa 



 

 
 

 

mendapatkan satu LKS dengan kode yang belum tentu sama. Siswa yang 

mendapat kode yang sama dengan siswa yang lain berkumpul membentuk 

kelompok ahli. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) ini dikonsultasikan terlebih 

dahulu dengan dosen pembimbing dan guru mitra. LKS untuk model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar 

siswa ditunjukkan pada lampiran A2. 

3. Kunci Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Lembar Kegiatan Siswa yang dibuat disertai kunci jawaban karena di 

dalam LKS tersebut juga dimasukkan soal latihan untuk pemahaman konsep 

siswa. Kunci LKS untuk model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa ditunjukkan pada lampiran A3. 

4. Kuis dan Kunci Jawabannya 

Kuis adalah soal essay singkat yang diberikan kepada siswa di  akhir 

pelajaran. Kuis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Kuis untuk model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa ditunjukkan 

pada lampiran A4. 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar Pengamatan Pengelolaan Kelas 

Lembar pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya 



 

 
 

 

belajar siswa ini digunakan untuk mengamati pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru dengan mengacu pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Lembar pengelolaan kelas ini berisi 

aspek-aspek yang menggambarkan pengelolaan pembelajaran di kelas 

meliputi persiapan, pelaksanaan,  pengelolaan waktu dan suasana kelas. 

Pelaksanaan terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Lembar 

pengelolaan kelas ini menggambarkan suasana kelas. Semua  aspek yang 

terdapat pada lembar pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa ini diisi dengan kategori 1, 2, 3 dan 4. 

Kategori 1 berarti tidak baik, diberikan jika guru tidak melaksanakan kegiatan 

dalam RPP. Kategori 2 berarti kurang baik, diberikan jika guru melaksanakan 

kegiatan dalam RPP dengan tidak sempurna. Kategori 3 berarti baik, 

diberikan jika guru melaksanakan kegiatan dalam RPP dengan sempurna. 

Kategori 4 berarti sangat baik, diberikan jika guru melaksanakan kegiatan 

dalam RPP dengan sangat sempurna. Lembar pengelolaan kelas ini mengacu 

pada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw serta 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan didiskusikan dengan guru 

mitra. Lembar pengamatan pengelolaan kelas ini ditunjukkan pada lampiran 

B1. 

 

 



 

 
 

 

2. Lembar Penilaian Kinerja Siswa 

Lembar penilaian kinerja siswa berisi tentang kinerja yang dilakukan 

selama pembelajaran. Lembar penilaian kinerja siswa ini terdiri dari dua jenis 

yaitu lembar penilaian kinerja siswa keseluruhan dan lembar kinerja siswa 

dalam kelompok ahli. Lembar penilaian kinerja siswa dibuat oleh peneliti dan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Lembar penilaian kinerja ini 

dapat dilihat di lampiran B2. 

3. Lembar Soal Tes Hasil Belajar dan Kunci Jawabannya 

Tes hasil belajar berupa sekumpulan soal-soal yang harus dikerjakan 

oleh siswa dalam rentang waktu tertentu untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.Tes hasil 

belajar diberikan setelah penerapan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar 

siswa. Soal tes hasil belajar dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti, 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan didiskusikan dengan guru 

mitra. Soal tes yang dibuat berupa soal essay. Lembar soal tes hasil belajar ini 

dapat dilihat di lampiran B3. 

4. Lembar Angket Respon Siswa 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa. Lembar angket ini diberikan kepada siswa 

setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 



 

 
 

 

tipe jigsaw dengan memperhatikan gaya belajar siswa selesai dan siswa telah 

selesai mengerjakan tes hasil belajar. Angket respon siswa berbentuk 

pertanyaan dalam bentuk soal obyektif mengenai tanggapan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, LKS, materi, tes yang diberikan, suasana kelas, 

penyajian guru dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jawaban dari 

pertanyaan pada angket respon digolongkan menjadi dua yaitu respon positif 

dan negatif. Respon positif yaitu jawaban setuju, senang dan ya. Respon 

negatif adalah jawaban tidak setuju, tidak senang dan tidak. Angket respon 

siswa dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

Lembar angket respon siswa ini ditunjukkan pada lampiran B4.  

5. Lembar Tes Gaya Belajar Siswa 

Lembar tes gaya belajar siswa ini digunakan untuk mengetahui gaya 

belajar siswa dan diigunakan guru untuk memperhatikan gaya belajar siswa 

selama proses pembelajaran khususnya ketika siswa berada dalam kelompok 

ahli. Lembar tes gaya belajar ini ditunjukkan pada lampiran B5. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Tes untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Pada lembar tes ini berisi 

pernyataan-pernyataan tentang kebiasaan sehari-hari yang berhubungan 

dengan gaya belajar siswa. Siswa diberi waktu untuk melingkari nomor dari 

pernyataan yang ada dilembar tersebut, yang sesuai dengan diri siswa. Dari tes 



 

 
 

 

tersebut akan diketahui gaya belajar siswa dan hasilnya digunakan untuk 

mengelompokkan ahli pada proses pembelajaran. 

b. Observasi terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa. Pengamatan dilakukan dengan cara 

memberi tanda centang (√) pada lembar pengelolaan kelas yang telah dibuat. 

Pengamat menggunakan RPP sebagai acuan. Lembar pengelolaan kelas 

tersebut terdapat opsi terlaksana atau tidak serta kriteria sebagai berikut; skor 

4 = sangat baik, skor 3 = baik, skor 2 =  kurang baik, skor 1 = tidak baik.  

c. Observasi terhadap kinerja siswa. Data kinerja siswa diperoleh dengan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Data kinerja siswa diperoleh dari lembar kinerja siswa. 

d. Angket respon siswa. Angket ini digunakan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan terhadap kegiatan pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang memperhatikan gaya belajar siswa. 

Angket tersebut diberikan kepada siswa setelah pembelajaran selesai dan 

siswa telah mengerjakan tes hasil belajar. 

Pada lembar angket ini berisi pertanyaan tentang pembelajaran yang 

berlangsung dan diberikan pilihan jawaban berupa respon positif dan negatif 

serta alasannya. 

e. Tes hasil belajar. Tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar dan 

ketuntasan belajar siswa. Tes ini diberikan setelah siswa mengikuti 



 

 
 

 

pembelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

memperhatikan gaya belajar siswa.  

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis secara 

deskriptif. Analisis data-data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Pengelolaan Kelas yang Dilakukan Guru  

Analisis pengelolaan kelas melalui hasil pengamatan pengelolaan 

kelas yang dilakukan oleh guru. Pengelolaan kelas dinilai di setiap pertemuan. 

Data yang diperoleh dari lembar pengamatan pengelolaan kelas yaitu 

terlaksana atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru seperti 

yang ada di RPP, serta skor dari pelaksanaannya. 

Kriteria skor yang diberikan adalah sebagai berikut: 

Skor 4 = Sangat Baik (jika guru melaksanakan kegiatan dalam RPP dengan 

sempurna) 

Skor 3 = Baik (jika guru melaksanakan RPP dengan kurang sempurna) 

Skor 2 = Kurang Baik (jika guru melaksanakan RPP tidak sempurna) 

Skor 1 = Tidak Baik (jika guru tidak melaksanakan kegiatan dalam RPP) 



 

 
 

 

Skor setiap aspek yang diamati untuk setiap pertemuan dijumlahkan kemudian 

di rata-rata. Kategori untuk kesimpulan dari data tersebut adalah sebagai 

berikut:2 

0,00 ≤  RTK < 1,50 = tidak baik 

1,50 ≤  RTK < 2,50 = kurang baik 

2,50 ≤  RTK < 3,50 = baik 

3,50 ≤  RTK≤  4,00 = sangat baik 

RTK = Rata-rata Tiap Kategori  

2. Analisis Tes Hasil Belajar Siswa 

Analisi tes hasil belajar siswa disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Berdasarkan KTSP, ketuntasan belajar siswa dinilai 

berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh 

masing-masing sekolah. KKM ditentukan dengan mempertimbangkan 

kemampuan siswa, kompleksitas, indikator, dan daya dukung pembelajaran. 

KKM yang telah ditentukan di sekolah SMP Negeri  2 Krian adalah 75.  

3. Analisis Kinerja Siswa 

Kinerja siswa yang diamati adalah siswa dalam satu kelompok. 

Kelompok yang diamati adalah kelompok asal dan kelompok ahli. kelompok 

asal terdiri dari 6 kelompok dan kelompok ahli terdiri dari 2 kelompok ahli 

                                                 
2 Siti Kolifah, Implementasi Pendekatan SAVI pada Pembelajaran Materi Pokok Teorema Pythagoras 
di SMP Negeri 1 Maduran Lamongan, Skripsi, tidak dipublikasikan, (Surabaya: UNESA, 2009) h. 87 



 

 
 

 

tabung, 2 ahli bola, dan 2 ahli kerucut. Rincian kinerja siswa yang diamati 

adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja siswa yang diamati dalam kelompok asal 

1) Mendengarkan apersepsi yang disampaikan guru. 

2) Menerima LKS dari guru 

3) Membaca LKS yang diberikan guru. 

4) Bergerak membentuk kelompok ahli. 

5) Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahli 

6) Mendengarkan presentasi dari siswa lain 

7) Membuat kesimpulan 

8) Mengerjakan kuis 

b. Kinerja siswa dalam kelompok ahli bola pada materi luas permukaan bola 

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS 

2) Menancapkan paku pada pusat permukaan setengah bola 

3) Menancapkan paku pada pusat lingkaran 

4) Melilitkan tali dengan tepat dari pusat permukaan setengah bola 

sehingga menutupi seluruh permukaannya. 

5) Melilitkan tali dengan tepat dari pusat lingkaran sampai menutupi 

semua lingkaran 

6) Mengukur panjang tali yang dililitkan pada permukaan setengah bola 

7) Mengukur panjang tali yang dililitkan pada permukaan lingkaran 



 

 
 

 

8) Membandingkan panjang tali yang dililitkan pada permukaan setengah 

bola dan permukaan lingkaran 

9) Merumuskan luas permukaan bola dari luas lingkaran. 

10) Menyelesaikan soal tentang luas permukaan bola 

11) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

c. Kinerja siswa dalam kelompok ahli bola pada materi volume bola 

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS 

2) Mengisi alat peraga berbentuk kerucut dengan beras sampai penuh 

3) Menuangkan seluruh beras yang ada di wadah kerucut kedalam 

setengan bola. 

4) Melakukan poin b dan c sekali lagi. 

5) Mengamati keadaan setengan bola.  

6) Merumuskan volume bola dari volume kerucut 

7) Menyelesaikan soal tentang volume bola  

8) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

d. Kinerja siswa dalam kelompok ahli kerucut pada materi luas permukaan 

kerucut 

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS 

2) Membuka dengan tepat model kerucut yang disediakan guru. 

3) Membuat jaring-jaring kerucut. 

4) Merumuskan rumus luas permukaan kerucut dengan langkah-langkah 

yang ada di LKS 



 

 
 

 

5) Menyelesaikan soal tentang luas permukaan kerucut 

6) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

e. Kinerja siswa dalam kelompok ahli kerucut pada materi volume kerucut 

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS 

2) Mengamati gambar bangun kerucut dan limas 

3) Merumuskan rumus volume kerucut dari rumus volume limas 

4) Menyelesaikan soal tentang materi volume kerucut 

5) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

f. Kinerja siswa dalam kelompok ahli tabung pada materi luas permukaan 

tabung  

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS. 

2) Membuka dengan tepat model tabung yang disediakan guru. 

3) Membuat jaring-jaring tabung. 

4) Merumuskan rumus luas permukaan tabung dengan langkah-langkah 

yang ada di LKS. 

5) Menyelesaikan soal tentang luas permukaan tabung. 

6) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok 

g. Kinerja siswa dalam kelompok ahli tabung pada materi volume tabung 

1) Membaca langkah kerja yang ada di LKS. 

2) Mengamati gambar bangun tabung dan prisma. 

3) Merumuskan rumus volume tabung dari rumus volume prisma. 

4) Menyelesaikan soal tentang materi volume tabung. 



 

 
 

 

5) Semua siswa aktif kerja sama dalam kelompok. 

Penskoran kinerja siswa dapat dilihat dari banyaknya kegiatan siswa 

yang harus dikerjakan dalam kelompoknya dan diberi skala penilaian sebagai 

berikut: 

Skor 4 = sempurna  

Skor 3 = benar tapi kurang sempurna  

Skor 2 = kurang benar 

Skor 1 = tidak benar 

Skor kinerja siswa yang diperoleh pada pertemuan pertama dan kedua 

dilakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pertemuan ke-1 

1) Skor yang diperoleh kelompok asal dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompoknya adalah sebagai 

berikut: 

≤  8 = gagal 

9 – 16 = kurang 

17 – 24 = cukup 

25 – 32 = berhasil 

2) Skor yang diperoleh kelompok ahli bola dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompok adalah sebagai 

berikut:  

≤  11 = gagal 



 

 
 

 

12 – 22 = kurang 

23 – 33 = cukup 

34 – 44 = berhasil 

3) Skor yang diperoleh kelompok ahli kerucut dibagi menjadi empat 

kategori berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompok adalah 

sebagai berikut:  

≤  6 = gagal 

7 – 12 = kurang 

13 – 18 = cukup 

19 – 24 = berhasil 

4) Skor yang diperoleh kelompok ahli tabung dibagi menjadi empat 

kategori berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompok adalah 

sebagai berikut:  

≤  6 = gagal 

7 – 12 = kurang 

13 – 18 = cukup 

19 – 24 = berhasil 

b. Pertemuan ke-2 

1) Skor yang diperoleh kelompok asal dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompoknya adalah sebagai 

berikut:  

≤  8 = gagal 



 

 
 

 

9 – 16 = kurang 

17 – 24 = cukup 

25 – 32 = berhasil 

2) Skor yang diperoleh kelompok ahli bola dibagi menjadi empat 

kategori berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompoknya adalah 

sebagai berikut:  

≤  8 = gagal 

9 – 16 = kurang 

17 – 24 = cukup 

25 – 32 = berhasil 

3) Skor yang diperoleh kelompok ahli kerucut dibagi menjadi empat 

kategori berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompok adalah 

sebagai berikut:  

≤  5 = gagal 

6 – 10 = kurang 

11 – 15 = cukup 

16 – 20 = berhasil 

4) Skor yang diperoleh kelompok ahli tabung dibagi menjadi empat 

kategori berdasarkan skor yang diperoleh setiap kelompok adalah 

sebagai berikut:  

≤  5 = gagal 

6 – 10 = kurang 



 

 
 

 

11 – 15 = cukup 

16 – 20 = berhasil 

Pada setiap pertemuan, skor pada tiap aspek yang diamati dari jumlah 

kelompok yang ada dicari rata-ratanya kemudian dikategorikan. Setelah itu 

dicari rata-rata kategori dengan menjumlahkan rata-rata kategori dari tiap 

aspek kemudian dibagi dengan banyaknya aspek yang diamati. Kemudian 

hasilnya dikategorikan. Kinerja di atas ditentukan dengan menggunakan 

kategori sebagai berikut: 

0,00 ≤  RTK < 1,50  = tidak baik  

1,50 ≤  RTK < 2,50  = kurang baik 

2,50 ≤  RTK < 3,50  = baik 

3,50 ≤  RTK ≤  4,00 = sangat baik 

RTK = rata-rata tiap kategori3 

4. Data Hasil Belajar Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran kemudian dianalisis dengan menggunakan KKM yang ditentukan 

oleh sekolah yaitu 75. 

5. Data Respon Siswa 

Data respon siswa dianalisa dengan cara menentukan presentase tiap 

respon siswa. Persentase renpon siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:4 
                                                 
3 Ibid h.58 



 

 
 

 

Persentase respon siswa = %100×
∑
∑

f
f i  

Keterangan:  

∑ =if jumlah frekuensi jawaban tiap aspek  

∑ =f jumlah frekuensi responden (siswa) 

Persentase respon yang dihitung ada dua jenis yaitu respon positif dan respon 

negatif. Persentase respon siswa yang positif dan negatif dari tiap aspek 

dibandingkan. Persentase yang lebih tinggi menunjukkan respon siswa 

mayoritas. Sedangkan kesimpulan respon siswa seluruhnya, diperoleh dengan 

cara menjumlahkan persentase respon dari tiap aspek kemudian dirata-rata. 

Begitu pula dengan persentase respon positif. Kemudian hasilnya 

dibandingkan antara respon positif dan negatif. Nilai yang lebih tinggi 

menunjukkan hasil respon siswa.  

 

 

 

                                                                                                                                           
4 Betaria Sola, Penerapan Model Pembelajaran Matematika Dengan Metode Outbound Training Pada 
Pokok Bahasan Kubus Dan Balok Di Kelas VIII SMP Negeri 6 Sidoarjo, Skripsi, tidak dipublikasikan, 
(Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), h. 40 


