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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini 

peneliti ingin mendeskripsikan efektivitas pembelajaran daring di era pandemi 

covid-19 melalui media google classroom pada materi bangun ruang sisi datar 

yang dilihat dari keempat aspek, yaitu kemampuan pendidik dalam mengelola 

pembelajaran, aktivitas peserta didik selama pembelajaran, respon peserta didik, 

dan hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran.  

 

3.2. Subjek Penelitian 

Dalam rancangan ini peserta didik yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian adalah satu kelas yakni kelas VIII MTs. Muhammadiyah 4 Sidayu yang 

terdiri dari 27 peserta didik. Alasan peneliti memilih kelas tersebut karena peneliti 

mengetahui adanya materi yang diajarkan terdapat pada kelas tersebut di semester 

genap. 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs. Muhammadiyah 4 Sidayu yang beralamat 

di Jalan Telaga Rambit No. 36, Desa Bunderan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten 

Gresik. Waktu dilaksanakannya penelitian ini di Semester Genap Tahun Pelajaran 

2020/2021. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti mengetahui 

adanya proses pembelajaran selama adanya covid-19 dengan menggunakan media 

google classroom.  

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pengolahan data. 

3.4.1. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 
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a. Menyusun proposal penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk 

mengadakan penelitian. Penyusunan proposal ditulis peneliti dan dibimbing 

oleh dosen pembimbing. 

b. Meminta izin kepada MTs. Muhammadiyah 4 Sidayu untuk melakukan 

penelitian. 

c. Membuat kesepakatan dengan pendidik mata pelajaran matematika MTs. 

Muhammadiyah 4 Sidayu mengenai kelas dan waktu yang digunakan dalam 

penelitian. 

d. Menyiapkan materi bangun ruang sisi datar melalui media google classroom 

dalam bentuk pdf. 

e. Menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, materi ajar, alat 

peraga dan LKPD. 

f. Menyusun instrumen penelitian meliputi lembar observasi kemampuan 

pendidik dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas peserta didik, angket 

respon peserta didik serta soal tes hasil belajar. 

g. Validasi instrumen penelitian oleh dosen pendidikan matematika sesuai 

rekomendasi dari dosen pembimbing. 

3.4.2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, meliputi beberapa kegiatan berikut: 

a. Pemilihan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas VIII MTs. 

Muhammadiyah 4 Sidayu semester genap tahun ajaran 2020/2021. 

b. Melalui forum diskusi, melaksanakan pembelajaran dengan media google 

classroom pada materi bangun ruang sisi datar sesuai dengan RPP yang diikuti 

juga oleh pendidik matematika kelas VIII MTs. Muhammadiyah 4 Sidayu 

sebagai observer. 

c. Melalui forum tugas, mengadakan tes hasil belajar peserta didik untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 

matematika melalui media google classroom. 

d. Meminta peserta didik untuk melaksanakan pengisian angket melalui google 

form dengan link yang sudah disediakan pendidik setelah mengikuti 

pembelajaran matematika melalui media google classroom. 
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3.4.3. Pengolahan data 

Dalam persiapan pengolahan data, peneliti mengolah atau menganalisis 

data-data yang telah diperoleh di lapangan yang berupa lembar observasi 

kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas peserta didik, 

angket respon peserta didik serta tes hasil belajar. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1. Observasi 

Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah observasi 

partisipatif yaitu kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat 

yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh data kemampuan pendidik dalam mengelola 

pembelajaran daring melalui media google classroom dan aktivitas peserta didik 

selama pembelajaran daring berlangsung. Untuk mengobservasi aktivitas tersebut, 

peneliti bertindak sebagai observer dan meminta bantuan 1 pendidik matematika 

di kelas tersebut untuk membantu sebagai observer pendidik dan peserta didik. 

3.5.2. Angket 

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui respon peserta 

didik terhadap pembelajaran daring melalui media google classroom. Angket ini 

diberikan kepada peserta didik di akhir pokok bahasan. 

3.5.3. Tes Hasil Belajar 

Dalam penelitian ini, tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui nilai 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran daring melalui media google 

classroom pada materi bangun ruang sisi datar di akhir pertemuan. Tes hasil 

belajar ini dilakukan satu kali. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran, lembar observasi aktivitas 

peserta didik, lembar angket respon peserta didik terhadap pembelajaran, dan tes 
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hasil belajar peserta didik. Dimana alat ini pada akhirnya untuk mengukur apakah 

pembelajaran melalui media google classroom efektif atau tidak. 

3.6.1. Lembar observasi kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran 

Lembar observasi kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran 

ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengamati kemampuan pendidik dalam 

mengelola pembelajaran daring melalui media google classroom pada materi 

bangun ruang sisi datar yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Lembar observasi ini disusun oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing. Adapun indikator penilaian observasi kemampuan pendidik 

dalam mengelola pembelajaran adalah: 

a. Melalui forum diskusi, pendidik melakukan salam pembuka dan 

mempersilahkan peserta didik untuk absen dikolom kometar  

b. Melalui forum diskusi, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran  

c. Melalui forum diskusi google classroom, pendidik mengajak peserta didik 

untuk mengamati sebuah gambar yang dikirimkan oleh pendidik kemudian 

pendidik bertanya tentang gambar yang telah disiapkan 

d. Melalui forum diskusi, pendidik mengajak peserta didik menonton video dan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya  

e. Melalui forum diskusi, pendidik mengarahkan peserta didik untuk mengunduh 

materi dan mengerjakan LKPD yang telah disiapkan melalui tugas kelas 

google classroom  

f. Melalui kolom komentar, pendidik memberikan umpan balik dari tugas yang 

telah dikerjakan peserta didik  

g. Melalui forum diskusi, pendidik membimbing peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran dan memberikan arahan untuk pertemuan berikutnya 

Pada lembar observasi kemampuan pendidik dalam mengelola 

pembelajaran, pengamat memberikan nilai menurut skor yang telah dibuat oleh 

peneliti, dengan memberikan tanda centang pada skor yang sesuai dengan 

indikator yang tersedia pada kolom di lembar observasi tersebut. 

3.6.2. Lembar observasi aktivitas peserta didik 

Lembar observasi aktivitas peserta didik ini digunakan sebagai alat bantu 

untuk mengamati aktivitas peserta didik selama pembelajaran daring berlangsung. 
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Lembar observasi ini disusun oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. Adapun indikator penilaian observasi aktivitas peserta didik adalah: 

a. Kehadiran peserta didik saat pembelajaran berlangsung melalui media google 

classroom 

b. Menjawab pertanyaan dari pendidik 

c. Menonton video pembelajaran yang telah disiapkan pendidik 

d. Mengajukan pertanyaan kepada pendidik 

e. Mengerjakan LKPD yang diberikan pendidik melalui media google classroom 

Pada lembar observasi aktivitas peserta didik, pengamat menuliskan 

banyaknya peserta didik yang termasuk dalam setiap kategori yang sesuai pada 

kolom yang tersedia di lembar observasi aktivitas peserta didik. 

3.6.3. Lembar angket respon peserta didik 

Lembar angket respon peserta didik ini digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran daring melalui media 

google classroom. Angket yang diberikan merupakan angket tertutup dengan 

2(dua) opsi jawaban yaitu ya atau tidak. Teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data respon tersebut adalah dengan membagikan angket kepada 

peserta didik secara online dalam format google form setelah berakhirnya 

pertemuan terakhir. Angket respon peserta didik ini dimodifikasi dari instrumen 

yang dikembangkan oleh Suhada (2020). Adapaun aspek dari angket tersebut 

meliputi: 

a. Pemahaman materi dalam pembelajaran dengan menggunakan google 

classroom 

b. Respon peserta didik dalam kemudahan mengakses aplikasi google classroom 

c. Keefektifan penggunaan aplikasi google classroom dalam pembelajaran 

daring 

3.6.4. Tes hasil belajar peserta didik 

Tes hasil belajar peserta didik ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

ketuntasan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran daring 

melalui media google classroom. Tes diberikan pada akhir penerapan 

pembelajaran. Soal tes dalam penelitian ini berbentuk uraian dengan jumlah 
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6(enam) soal berdasarkan kisi-kisi tes hasil belajar. Sebelum soal tes diberikan 

kepada peserta didik, terlebih dahulu di uji validasi isi. 

Demi memenuhi syarat suatu instrumen yang sistematis, sebelum 

menggunakan instrumen penelitian maka terlebih dahulu pengujian instrumen 

perlu dilakukan. 

3.6.5. Validitas Instrumen 

Validitas dari suatu instrumen menunjukkan tingkat atau derajat 

kecocokan antara instrumen dan sasaran yang diukur (Syihabuddin, 2009: 64). 

Validitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah validitas pakar 

(professional judgment). Pakar yang dimaksud pada penelitian ini adalah dosen 

pendidikan matematika sesuai pertimbangan dari dosen pembiming untuk 

memvalidasi instrumen penelitian yaitu lembar observasi kemampuan peserta 

pendidik dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas peserta didik, angket respon 

peserta didik serta soal tes hasil belajar. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Setelah melaksanakan penelitian dan data yang diperlukan telah 

terkumpul, maka data tersebut di analisis dengan analisis deskriptif yaitu 

mendeskripsikan atau memberi gambaran umum tentang pendidik dalam 

mengelola pembelajaran, peserta didik selama pembelajaran berlangung, respon 

peserta didik dan ketuntasan peserta didik. Analisis deskriptif yang dilakukan 

antara lain: 

3.7.1. Kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran 

Data hasil pengamatan kemampuan pendidik dalam mengelola 

pembelajaran diperoleh dari hasil penilaian oleh pengamat pada lembar observasi 

kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran yang dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung dengan skala interval 1 – 4 yang dibuat oleh peneliti. 

Langkah-langkah analisis sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai yang diperoleh setiap pertemuan 

      
∑                                   

∑             
     

b. Menghitung rata-rata nilai yang diperoleh keseluruhan 
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∑                    

∑                   
 

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendidik dalam 

mengelola pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan kriteria penilaian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria penilaian pendidik dalam mengelola pembelajaran 

Angka Kriteria 

85 – 100 Sangat Baik 

70 – 84 Baik  

55 – 69 Cukup Baik 

40 – 54 Kurang  

0 – 39 Sangat Kurang 

(Sudjana, 2005) 

Kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran dikatakan efektif 

apabila mencapai kriteria minimal baik. 

3.7.2. Aktivitas peserta didik 

Data hasil pengamatan aktivitas peserta didik diperoleh dari hasil penilaian 

oleh pengamat pada lembar observasi aktivitas peserta didik yang dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung. Pada analisis data ini yang diamati adalah seluruh 

peserta didik. Skala penilaian aktivitas peserta didik selama pembelajaran 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu aktivitas peserta didik aktif dan tidak aktif. 

Langkah-langkah analisis sebagai berikut (Arikunto dalam Anhar, 2017): 

a. Menghitung persentase setiap jenis kriteria untuk setiap aktivitas dalam setiap 

pertemuan dengan ketentuan 

  
∑                                    

∑                      
      

Keterangan: 

P = persentase dari setiap jenis kriteria untuk setiap aktivitas pada setiap 

pertemuan 

b. Menghitung persentase rata-rata setiap jenis kriteria untuk seluruh aktivitas 

pada setiap pertemuan 
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∑
                                                         

                               

∑                      
 

Keterangan: 

P = persentase rata-rata setiap jenis kriteria untuk seluruh aktivitas pada setiap 

pertemuan 

c. Menghitung persentase rata-rata dari setiap jenis kriteria untuk seluruh 

pertemuan 

  

∑
                                                         

                               

∑                       
 

Keterangan: 

P = persentase rata-rata dari setiap jenis kriteria untuk seluruh pertemuan 

Adapun indikator serta aktivitas peserta didik yang diamati selama proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala pengamatan aktivitas peserta didik 

No. Aktivitas 
Kategori 

Aktif Tidak Aktif 

1. 

Kehadiran peserta 

didik saat 

pembelajaran 

berlangsung melalui 

media google 

classroom 

Peserta didik hadir saat 

pembelajaran 

berlangsung melalui 

media google 

classroom 

Peserta didik tidak 

hadir saat pembelajaran 

berlangsung melalui 

media google 

classroom 

2. 

Menjawab 

pertanyaan dari 

pendidik 

Peserta didik dapat 

menjawab pertanyaan 

dari pendidik 

Peserta didik tidak 

dapat menjawab 

pertanyaan dari 

pendidik 

3. 

Menonton video 

pembelajaran yang 

telah disiapkan 

pendidik 

Peserta didik menulis 

daftar nama yang sudah 

menonton video 

pembelajaran yang 

telah disiapkan 

Peserta didik tidak 

menulis daftar nama 

yang sudah menonton 

video pembelajaran 

yang telah disiapkan 
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pendidik pendidik 

4. 

Mengajukan 

pertanyaan kepada 

pendidik 

Peserta didik 

mengajukan pertanyaan 

kepada pendidik 

Peserta didik tidak 

mengajukan pertanyaan 

kepada pendidik 

5. 

Mengerjakan LKPD 

yang diberikan 

pendidik melalui 

media google 

classroom 

Peserta didik 

mengerjakan LKPD 

yang diberikan pendidik 

melalui media google 

classroom 

Peserta didik tidak 

mengerjakan LKPD 

yang diberikan pendidik 

melalui media google 

classroom 

Pembelajaran dengan kategori aktif apabila aktivitas peserta didik yang 

aktif  50%. 

3.7.3. Respon peserta didik 

Data respon peserta didik diperoleh dari angket respon peserta didik 

terhadap pembelajaran daring yang akan dianalisis dengan mencari persentase 

jawaban peserta didik untuk tiap-tiap pertanyaan dalam angket. Respon peserta 

didik dianalisis dengan melihat persentase dari respon peserta didik yang dihitung 

dengan menggunakan rumus Creswell (Sa’diyah, 2019): 

   
  

 
      

Keterangan: 

   = persentase respon peserta didik 

Fr = frekuensi jawaban tiap aspek 

n = banyaknya peserta didik 

Tabel 3.3 Persentase dan kriteria respon peserta didik 

No. 
Persentase Respon 

Peserta Didik 
Kriteria 

1.       Sangat Positif 

2.          Positif 

3.          Kurang Positif 

4.       Tidak Positif 
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Kriteria untuk menyatakan bahwa respon peserta didik terhadap 

pembelajaran daring melalui media google classroom adalah positif apabila 70% 

peserta didik yang memberi respon positif dari semua aspek yang ditanyakan. 

3.7.4. Hasil belajar peserta didik 

Data hasil belajar diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan melalui tes 

yang diberikan kepada peserta didik secara online setelah mengikuti pembelajaran 

daring melalui media google classroom pada materi bangun ruang sisi datar. Hasil 

belajar peserta didik dikatakan tuntas bila telah mencapai nilai 75 dari standar 

nilai sempurna yang diberikan oleh pendidik yaitu 100. Dalam satu kelas 

dikatakan tuntas apabila di kelas tersebut ketuntasan klasikal peserta didik 

minimal dapat mencapai  75%. Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal adalah sebagai berikut (Ainiyah, 

2017): 

                    
∑                    

∑                      
      

3.7.5. Kriteria penetapan efektivitas 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 4(empat) indikator terpenuhi, 

yaitu: 

1. Kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran mencapai kriteria 

minimal baik  

2. Aktivitas peserta didik dengan kategori aktif  50%  

3. Respon peserta didik minimal kriteria positif ( 70%) 

4. Ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal tuntas ( 75%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


