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BAB  III
METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Pendekatan
26
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik- kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri Ahmad Tanzeh, Metode penelitian praktis, (Tulungagung, P3M, 2004), 40  Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan lesan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lebih lanjut menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu secara holisontik atau menyeluruh Lexy J Moleong,  Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung:Rosdakarya,2005), 41. Pengertian yang serupa dikemukakan oleh Furchan, menurutnya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri Arief Furchan, Pengantar metode penelitian kualitatif, (Surabaya:Usaha nasional, 1992), 21-22. Sedangkan menurut Saifudin Azwar penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisisnya dan proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan metode ilmiah Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka belajar,2001), 5.
Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diselidiki memenuhi karasteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Kalaupun kata ”sampel” muncul dalam metode kualitatif maka sampel ini tidak bersifat mewakli (respresentatif) populasi, tapi lebih diperlukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang ”diwakilinya”. Karena itu tidak ada gunanya berbicara soal ”generalisasi temuan”didalam penelitian kualitatif. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kauistik, unik, dan tidak dimaksudkan utuk digeneralisasikan konteks lain Prasetya irawan, Logika dan prosedur penelitian, (Jakarta:STIA-LAN press,1999), 78.
Karasteristik tersebud seperti yang disebudkan oleh Moleong, diantaranya adalah Moleong, Metode…….4-7:
	Menggunakan latar alamiah atau pada konteks suatu keutuhan

Dalam hal ini peneliti menyelidiki dan memaparkan  data secara alami dan seperti apa adanya dilapangan.
	Peneliti Sebagai Instrumen Utama

Maksudnya adalah disamping sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti juga terlibat langsung dalam penelitian yaitu sebagai pengajar.
	Bersifat Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka angka. Sedangkan data yang berupa angka diolah dan dianalisis untuk diungkapkan dalam kalimat.
	Lebih Mementingkan Proses Dari Pada Hasil

Hal ini dimaksudkan oleh beberapa hubungan bagian bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dalam proses.
Untuk melengkapi analisis data kualitatif peneliti juga menggunakan pendekatan kuantitatif.Pendekatan kuantitatif hanya bersifat melengkapi  pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. Kedua pendekatan tersebud dapat digunakan apabila desainnya memanfaatkan hanya satu paradigma, sedang paradigma yang lain hanya sebagai pelengkap saja Azwar, metodologi……., 5.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas(Classroom actian research. Adapun pengertian penelitian tindakan kelas (PTK) mempunyai beberapa pengertian,antara lain:
	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa jadi meningkat I GAK Wardani,et,al, Penelitian tindakan kelas, (Jakarta:Derdikbud, 2000), 14.
	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yangs sengaja dimunculkan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama Moleong, Metodologi………., 22.
	Menurut Ebbut, Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan tindakan tersebud Rochiati wiriatmadja, Metodologi penelitian tindakan kelas, (Bandung:Remaja rosdakarya, 2005), 12.
	Sedangkan Rappot mengartikan bahwa penelitian tindakan kelas digunakan untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang akan dihadapi sehingga pencapaian tujuan dapat lebih mudah diraih Ibid……, 12.

 Dari pengertian  pengertian tersebud dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan tindakan yang dilakukan itu. Serta memperbaiki kondisi kondisi dimana praktek pembelajaran tersebud dilakukan. Pada penelitian tindakan kelas ini memberikan suatu perbaikan dan peningkatan kegiatan pembelajaran dalam mengatasi kesulitan siswa dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal.
Ada beberapa ahli yang menggunakan model penelitian tindakan kelas  dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar  terdapat empat tahapan  yang lazim dilalui yaitu: Perencanaan, Pelaksnaan, Pengamatan, dan Refleksi. Karasteristik penelitian tindakan kelas itu berbeda dari karasteristik penelitian formal, yaitu bahwa penelitian tindakan kelas sebagai: FX Soedarsono, Aplikasi penelitian tindakan kelas, (Jakarta: Depdikbid,2001), 2-3

An inkuiri on practice from within.
Berarti kegiatan penelitian tindakan kelas berdasarkan pada masalah keseharian yang dirasakan dan dihayati dalam pelaksanaan pembelajaran yang selalu muncul.
A colaboratif effort an a participatives
Mengisaratkan bahwa tindakan dan upaya perbaikan dilakukan bersama sama mahasiswa secara kolaboratif
A reflective praktice made public
Berarti menghendaki agar keseluruhan proses implementasi tindakan dipantau dengan menggunakan metode dan alat yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiyah. Dalam penelitian ini  menggunakan lembar observasi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.
Dalam penelitian tindakan kelas terdapat beberapa macam bentuk penelitian yang ditawarkan diantaranya adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif  yang dipakai  dalam penelitian ini.Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yaitu guru, kepala sekolah dan orang lain yang terlibat menjadi satu team  secara serentak melakukan penelitian, dengan tiga tujuan yaitu; (a)Meningkatkan praktek dan hasil pembelajaran,(b) Menyumbang pada perkembangan teori, (c) Meningkatkan karier Guru Sukidin,Basrowi,suranto, Manajemen penelitian tindakan kelas, (Jakarta:Insan cendekia, 2002), 56.
Sedangkan Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian tindakan partisipan, hal ini didasarkan karena peneliti berpartisipasi langsung dalam penelitian mulai dari awal sampai akhir. Peneliti bertindak sebagai perencana, perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan pelopor penelitian.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas karena merupakan penelitian yang bermaksud untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, dimana peneliti sebagai penyusun perencanaan pengajaran sekaligus sebagai pengajar. Sedangkan guru bidang studi matematika sebagai observer sekaligus teman sejawat yang bertugas melakukan observasi yang sudah dibuatoleh peneliti.
Keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pada hasil test dan juga pada peningkatan motivasi dari siswa yang bisa diketahui dari hasil observasi.

Kehadiran Peneliti
Sesuai pendekatan dan jenis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak dilakukan. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci berarti bahwa peneliti adalah sebagai pengamat dan pewawancara. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktifitas yang terjadi selama pembelajaran. Hal-hal yang menjadi pokok pengamatan adalah aktifitas selama pembelajaran yaitu bentuk interaksi guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Pelaksanaan pengamatan akan dibantu oleh guru bidang studi matematika. SMP Islam Hasanudin Kesamben sedangkan sebagai pewawancara, peneliti bertindak sebagai pewawancara terhadap subjek peneliltian.
Sebagai pemberi tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar yang membuat rancangan pembelajaran dan menyampaikan bahan ajar yaitu aritmatika sosial selama kegiatan pembelajaran berlangsung disamping itu peneliti juga bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah SMP Islam Hasanudin Kesamben Blitar. SMP ini dipilih berdasarkan dialog dengan guru bidang study, bahwa siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman siswa secara konseptual maupun prosedural, selain itu di SMP Islam Hasanudin ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai pembelajaran dengan metode problem possing.

Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII B SMP Islam Hasanuddin Kesamben Blitar dengan jumlah 36 siswa yang diterapkan metode pembelajaran problem possing.

Data dan Sumber Data
Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
	Hasil observasi yang digunakan  untuk mengetahui aktifitas guru dalam menggunakan media pada saat pembelajaran dan aktifitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung.

Hasil wawancara terhadap subjek penelitian, wawancara terhadap guru digunakan untuk melengkapi observasi, kepada siswa digunakan untuk megetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan problem possing.
Hasil test digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang sudah diterima pada saat pembelajaran.
Dokumentasi.

Sumber Data
Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian Burhan bungin, Metodologi penelitian sosial :Format format kuantitatif dan kualitatif, (Surabaya: Air langga University pers,2001), 129 Kesalahan dalam menggunakan atau sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.
sedangkan menurut Arikunto Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 133.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :
	Manusia yang meliputi:
	Sumber data primer. yaitu sumber pertama dimana data dihasilkan Burhan bungin, metodologi……., 129. yaitu: Guru bidang study matematika kelas VII B dan seluruh siswa SMP Islam Kesamben kelas VII B.

Sumber data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan administratur SMP Islam Hasanuddin Kesamben
	Non manusia meliputi
	Sumber data primer yaitu  proses pembelajaran problem possing dalam kelas VII B SMP Islam Hasanudin
Sumber data sekunder yaitu meliputi struktur organisasi SMP Islam Hasanudin Kesamben tahun 2007/2008 serta arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Tahap Tahap Penelitian 
Secara umum kegiatan penelitian ini dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan tindakan.
Tahap Pendahuluan/Refleksi Awal
Penelitian ini dimulai dengan tindakan pendahuluan atau refleksi awal. Pada refleksi awal kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
	Melakukan dialog dengan kepala sekolah tentang penelitian yang akan dilakukan.
Melakukan dialog dengan guru bidang studi matematika kelas VII B SMP Islam Hasanudin, Kesamben, Blitar tentang penerapan pembelajaran problem possing pada materi aritmatika sosial.
	Menentukan sumber data.
Menentukan subjek penelitian.
Membuat soal tes awal
Melakukan tes awal.
	Tahap pelaksanaan tindakan
Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari 4 tahap meliputi : (1) tahap perencanaan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap observasi (observe), (4) tahap refleksi (reflect) Depdikbut, Direktorat jenderal pendidikan dasar san menengah,Direktorat pendidikan umum, Penelitian tindakan (Action reseach),(t.t.p.:t.p.,1999). 21, Uraian masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
	Tahap perencanaan (plan)

Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi :
	Membuat rencana pembelajaran.

Menentukan tujuan pembelajaran
Menyusun kelas pembelajaran
	Menyiapakan materi pembelajaran yang akan disajikan

Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan pada saat pelaksanaan tindakan di kelas.
	Menyusun evaluasi berupa kuis dan tes individu.
	Menemui guru kelas untuk mengkoordinasikan program kerja dalam pelaksanaan tindakan.

	Tahap pelaksanaan tindakan (act)

	Menyampaikan tujuan pembelajaran

Melakukan dialog dengan siswa mengenai kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalm materi aritmatika social.
Melakukan kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran problem possing.
	Observasi (observe)

Kegiatan observasi adalah mengamati aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung maupun aktifitas peneliti dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa yang di peroleh dari nilai tes individu. Dalam pelaksanaan observasi dibantu oleh guru SMP Islam Hasanudin, Kesamben, Blitar.
	Refleksi (reflect)

Pada kegiatan refleksi, peneliti melakukan diskusi dengan pengamat untuk menjaring hal-hal yang terjadi sebelum dan Selama tindakan berlagsung berdasarkan hasil pengamatan, catatan lapangan, wawancara agar dapat diambil kesimpulan. Kegiatan refleksi dengan cara menganalisis, memahami, menjelaskan, dan menyimpulkan data-data tersebut.
Dalam penelitian ini, keempat tahap di atas dipandang perlu sebagai suatu siklus tindakan. 

Teknik Analisis Data
Maelong mengatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara,dokumen resmi,foto, dan sebagainya Moleong, metodologi...........190.
 Menurut Bogdan dalam bukunya sugiono yang berjudul memahami penelitian kualitatif mengatakan
Data analysis of the process of systematically searching and arranging the interview trancripts, fieldnotes and other materials that yau accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what yau have discovered to others. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga dapat dengan mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Sugiano, Memahami penelitian kualitatif , (Bandung: Alfabeta,2005), 88   
Analisis data dilakukanpada tahap refleksi dari siklus penelitian . Analisis data yang dilakukan menggunakan data kualitatif model alir (flow model) ysng dikenbangkan oleh Miles dan huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu (1) mereduksi data, (2) Penyajian data, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi Miles, M.B. dan Huberman, Analisis data kualitatif, Terjemah oleh Tjetjep Rohudi Rohidi, (Jakarta: UI Pers, 1992), 18.
	Mereduksi data

Mereduksi data adalah proses yang meliputi kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh, mulai dari awal pengumpulan data sampai menyusun laporan penelitian. Mereduksi data  merupakan pilihan data yang tepat dari hasil observasi motivasi, observasi hasil belajar, dan observasi proses belajar. Data diklasifikasi dan disederhanakan dengan menonjolkan hal hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan pembelajaran problem possing terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII B SMP Islam Hasanuddin Kesamben. Data yang direduksi diantaranya diperoleh dari:
	Motivasi belajar siswa

Prosentase motivasi belajar siswa diperoleh melalui hasil observasi siswa. Sata dari hasil observasi motivasi belajar siswa kemudian dimasukkan dalam tabel berikut ini:
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Nama Siswa
Minat

Σ
Perhatian

Σ
Konsentrasi

Σ
Ketekunan
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Presentase keberhasilan







Taraf keberhasilan 








Rata-rata keseluruhan

Taraf keberhasilan 


Keterangan:
Aspek minat
Siswa mengikuti pelajaran dengan semangat
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru
Siswa mengajukan perttanyaan kepada guru
Aspek perhatian
Siswa mau mendengarkan petunjuk guru dalam mengerjakan LKS
Siswa mau mengikuti instruksi guru untuk melaksanakan tugas
Siswa tidak berbicara diluar materi pelajaran
Aspek konsentrasi
Siswa memusatkan perhatian pada penjelasan guru atau dalam mengerjakan tugas LKS
Siswa memusatkan perhatian pada pertanyaan teman atau guru
Aspek ketekunan 
Siswa mencatat pertanyaan guru
Siswa membaca buku dengan sungguh sungguh 
Siswa berusaha mencari jawaban atas tugas yang diberikan guru
Siswa menyelesaikan tugas secepatnya dengan cara bekerja sama atau berdiskusi
Siswa memberi masukan kepada teman atas pertanyaan guru.
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Dari hasil observasi kemudian dihitung berapakah jumlah tanda cek(v) yang ada. Data hasil observasi dihitung dengan menentukan prosentase Keberhasilan motivasi. Cara perhitungannya melalui rumus berikut ini:


Keterangan:
SD = Sekor yang dicapai
SM = Sekor maksimum
Data yang telah dihitung kemudian ditentukan taraf keberhasilan berdasarkan tabel dibawah ini:
Tabel 3.2 Format tabel  taraf keberhasilan Motivasi Belajar siswa

Hari/Tanggal
Aspek Motivasi
Sekor Yang Diperoleh
Sekor Maksimal
Prestasi Keberhasilan
Taraf Keberhasilan









Dari data tabel diatas kemudian dapat diperoleh rata rata dan ditentukan taraf keberhasilannya.penentuan taraf keberhasilan motivasi belajar berdasarkan pedoman dibawah ini:

Tabel 3.3 Penentuan keberhasilan motivasi belajar siswa
Persentase keberhasilan
Taraf keberhasilan
80 % -100%
60 % -79%
40 % -59%
20 % -39%
0 % -19%
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Keberhasilan dilihat dari adanya peningkatan  prosentase rata rata siswa disetiap tindakan yang diberikan.jika prosentase meningkat berarti telah terjadi peningkatan motivasi belajar siswa.
	Hasil belajar siswa

Selain motivasi siswa yang di observasi selama kegiatan belajar mengajar, taraf  keberhasilan tindakan dari aspek siswa juga ditentukan dengan melihat hasil belajar siswa, yang dapat dilihat dari hasil ulangan(Test) Formatif siswa.
Tabel 3.4 Format tabel observasi hasil belajar siswa

No Absen

Nama Siswa

Skor
Taraf Keberhasilan



Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
Sangat Kurang








Total






Rata-Rata






Taraf Keberhasilan






Peningkatan hasil belajar diperoleh dengan membandingkan dari nilai test sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan.
Nilai ketercapaian hasil belajar mempunyai rentangan antara( 0 - !00 ) yang dikategorikan menjadi lima taraf keberhasilan seperti dalam tebel  dibawah ini:
Nilai maksimum 		= 100
Nilai minimum		= 0
Jangkauan 			= Nilai maksimum – nilai minimum
Banyak taraf keberhasilan = 5
Panjang interval		= Jangkauan : Banyak taraf keberhasilan 
Tabel 3.5 Tabel penentuan taraf keberhasilan belajar siswa
Nilai
Taraf keberhasilan
81 – 100
61 – 80
41- 60
21 – 40
0 - 20
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Kemudian dihitung berapa jumlah siswa yang dikategorikan sangat baik, baik, kurang, sangat kurang. Setelah itu dihitung pula persentase siswa yang tuntas dalam belajar, yaitu siswa yang mendapat nilai minimal 60. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Prosentase Tuntas Belajar = (Jumlah siswa minimal : Jumlah siswa keseluruhan) X 100%


	Kegiatan guru dalam proses pembelajaran problem possing

Untuk format observasi guru bisa dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3.6 Format lembar observasi Kegiatan guru

No

Indikator
Deskriptor

Catatan/komentar


A
B
C
D
E











Jumlah nilai skor


Keterangan:
Masing masing ndikator terdiri dari lima deskriptor, adapun keterangan kelima deskriptor adalah sebagai berikut:
A	: Selalu = Mutlak dilakukan oleh guru = (Sekor 4)
B 	: Sering = Cenderung lebih banyak untuk dilakukan = (Sekor 3)
C 	: Kadang kadang = Tingkat melakukan sama dengan tidak melakukan = (Sekor 2)
D 	: Jarang = Cenderung tidak melakukan (Namun pernah dilakukan) = Sekor 1)
E 	: Tidak pernah dilakukan = Mutlak tidak pernah melakukan = (Sekor 0)
Dari hasil observasi kemudian dihitung berapakah jumlah tanda cek (v) yang ada. Proses analisis data untuk lembar observasi guru adalah:
Nilai maksimum	= Sekor tertinggi deskriptor x Banyak indikator
Nilai minimum	= 0
Jangkauan		= Nilai maksimum – Nilai minimum
Banyak Deskriptor= 5
Panjang Interval	= Jangkauan
			   Deskriptor
Tabel 3.7 Tabel Penentuan kategori Kegiatan Guru
Interval (Jumlah (v) )
Kategori
61< Sekor < 80
41< Sekor < 60
21 < Sekor < 40
0 < Sekor < 20
Sangat Baik
Baik
Cukup
Jelek

	Kegiatan siswa dalam pembelajaran problem possing

Untuk Format lembar observasi kegiatan siswa bisa dilihat dari tabel dibawah ini  sebagai berikut:
Tabel 3.8 Format Lembar Observasi Kegiatan siswa dalam pembelajaran problem possing

No

Aspek yang diamati

Indikator
Deskriptor

Catatan/
komentar



A
B
C
D
E












Jumlah nilai skor


Masing masing Indikator terdiri dari 5 deskriptor. Adapun keterangan dari  kelima deskriptor adalah sebagai berikut:
A	: Selalu = Mutlak dilakukan oleh siswa = (Sekor 4)
B 	: Sering = Cenderung lebih banyak untuk dilakukan = (Sekor 3)
C 	: Kadang kadang = Tingkat melakukan sama dengan tidak melakukan = (Sekor 2)
D 	: Jarang = Cenderung tidak melakukan (Namun pernah dilakukan) = (Sekor 1)
E 	: Tidak pernah dilakukan = Mutlak tidak pernah melakukan = (Sekor 0)
Dari hasil observasi kemudian dihitung berapakah jumlah tanda (cek v) yang ada. Proses analisis data untuk lembar observasi guru adalah:
Nilai maksimum	 = Sekor tertinggi deskriptor x Banyak indikator
Nilai minimum	 = 0
Jangkauan		 = Nilai maksimum – Nilai minimum
Banyak Deskriptor  = 5
Panjang Interval	 = Jangkauan
			    Indikator

Tabel 3.9 Tabel penentuan kategori kegiatan belajar
Interval (Jumlah (v) )
Kategori
61< Sekor < 80
41< Sekor < 60
21 < Sekor < 40
0 < Sekor < 20
Sangat Baik
Baik
Cukup
Jelek

Menyajikan data
Penyajian data dilakukan dalam rangka pengorganisasian hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemungkinan peranan kesimpulan dan mengambil tindakan. Informasi yang dimaksudkan adalah uraian kegiatan proses pembelajaran, aktifitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran, serta hasil yang diperoleh sebagai akibat dari pemberian tindakan. Informasi ini diperoleh dari perpaduan data hasil tes, observasi, wawancara dan catatan lapangan. Data yang sudah terorganisir ini deskripsikan sehingga bermakna, baik dalam narasi grafik maupun table I GAK Wardani,et.al,.Penelitian….. hal 23. 
Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya ditafsirkan dan dievaluasi untuk membuat rencana tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan evaluasi dapat berupa penjelasan mengenai (1) perbedaan antara rancangan dan pelaksanaan tindakan, (2) perlunya revisi pelaksanaan tindakan, (3) alternatif tindakan yang dianggap tepat, (4) persepsi teman sejawat, guru, dan peneliti dalam pengamatan dan antara rancangan dan pelaksanaan tindakan dan catatan lapangan, (5) kendala yang diahadapi dan sebab-sebab kendala itu muncul.
Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan verifikasi yaitu menguji kebenaran kekokohan dan mecocokan makna-makna yang muncul dari data verifikasi merupakan validasi dari data yang disimpulkan Miles, M.B. dan Huberman, Analisis…..hal 19.
Agar lebih mudah untuk mengetahui tingakat keberhasilan pembelajaran pembelajaran, Mulyasa mengatakan:
Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas dari segi proses apabila seluruh siswa atau setidak tidaknya 75% peserta didik terlibat secara aktif , baik secara fisik, mental maupun social dalam proses pembelajaran, disamping itu menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat yang besar dan rasa percaya diri, sedangkan dari segi hasil dikatakan berhasil dan berkualitas apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada siswa atau setidaknya sebagian besar 75% E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi. (Bandung : Rosda Karya, 2003). Hal 102.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan didasarkan pada table tingkat penguasaan menurut Ngalim Purawanto sebagai berikut  Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,. (Bandung : Rosda Karya, 2002). Hal 103.
Tabel Tingkat Penguasaan (Taraf Keberhasilan Tindakan)
Tingkat Penguasaan
Nilai Huruf
Bobot
Predikat
86%-100%
76%-85%
60%-75%
55%-59%
0%-54%
A
B
C
D
TL
4
3
2
1
0
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Tidak lulus

Sedangkan untuk menentukan prosentase keberhasilan tindakan, didasarkan pada skor yang diperoleh dari data observasi. Cara perhitungannya melalui rumus penilaian di bawah ini :
NP = R/SM x 100%


Keterangan :
NP	: Nilai persen yang dicari atau diharapkan
R	: Skor mentah yang diperoleh siswa
SM	: Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan
100%	: Bilangan tetap
Indikator keberhasilan tindakan selain dilihat dari kinerja (aktifitas guru dan siswa), juga dilihat dari hasil tes yang berupa pretes, postes, kuis, dan lain-lain.sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari segi nilai, didasrkan pada kriteria penilaian menurut Oemar Hamalik sebagai berikut Ibid hal 122.
Tabel Kriteria Penilaian
Huruf
Angka
0-4
Angka
0-100
Angka
0-10
Predikat
A
B
C
D
E
4
3
2
1
0
85-100
70-84
55-69
40-54
0-39
8,5-10
7,0-8,4
5,5-6,9
4,0-5,4
0-3,9
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Keterangan : siswa dinyatakan lulus bila mencapai nilai akhir atau nilai rata-rata minimal 10 : 2 = 5,00
Agar lebih mudah dan obyektif dalam memberikan evaluasi produk maka setiap langkah pekerjaan siswa diberi skor dengan acuan seperti tabel berikut :

Tabel Skor Maksimal Pencapaian Nilai Siswa
Langkah
Model Pembelajaran
Keterangan
Bobot Maksimal
1
Perumusan masalah
Memuat keterangan yang diketahui,ditanyakan,dan persyaratan yang harus dipenuhi
20
2
Membuat rencana penyelesaian
Menulis permasalahan kedalam kalimat matematika
15
3
Pelaksanaan rencana pemecahan
Proses penyelesaian masalah
45


Cara menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan
10
4
Peninjauan kembali hasil pemecahan
Mengecek kembali jawaban yang diperoleh
10

Pengecekan Keabsahan Data
Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, dan (3) pengecekan sejawat Lexy J.Moleong, Metodologi…..,hal 177-179.
Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan terus menerus selama proses penelitian. Kegiatan ini dapat diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif dan aktif sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subjek berdusta, menipu, berpura-pura, dan sebagainya.
Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah (1) membandingkan data yang diperoleh dengan hasil konfirmasi kepada guru matematika sebagai sumber lain tentang kemampuan akademik yang dimiliki oleh subjek penelitian pada pokok bahasan lain, (2) membandingkan hasil tes dengan hasil observasi, dan (3) membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara.
Pengecekan Sejawat
Pengecekan sejawat adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun kontek penelitian. Disamping itu, peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan teman sejawat yang ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk merumuskan pemberian tindakan selanjutnya.

