BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
			Penelitian adalah terjemahan dari kata research. Research berasal dari kata re yang berarti “kembali” dan to Research yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Menurut Hilway penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna, sehingga diperoleh pemecahan dari masalah tersebut. Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 1988)hal 13 
			Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkap gejala secara holistik secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung sebagai instrumen kunci penelitian itu sendiri.  A. Tanzeh. Metode Penelitian Praktis. (Tulungagung P3M 2006 ) hal 40 Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian, yang melibatkan guru sebagai praktisi dan teman sejawat (guru senior yang lain) sebagai pengamat, sehingga penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Partisipan. I GAK Wardani, et.al, Penelitian Tindakan Kelas, (Universitas, Jakarta : 2000) hal 4 
			Dengan pendekatan ini peneliti ingin mengetahui seberapa jauh penguasaan siswa tentang materi/bab Bangun Datar Segi empat dengan penelitian kualitatif yang memenuhi beberapa kriteria yang diungkapkan oleh Moleong diantaranya, 1).Penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar alamiah (konteks), data yang di teliti dan di peroleh akan dipaparkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 2). Manusia sebagai instrumen, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain adalah merupakan alat pengumpul utama, 3). Data dianalisis secara induktif, 4). Hasil penelitian bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka, 5). Lebih mementingkan proses daripada hasil, karena bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam sebuah proses, 6). Adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 7). Adanya kriteria khusus yang diperlukan untuk keabsahan data, 8). Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama, 9). Menggunakan metode kualitatif, 10). Menggunakan teori dari dasar (brounded teory), Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berasal dari data, 11).Desain yang bersifat sementara, penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus yang di sesuaikan dengan kenyataan lapangan. Moleong, Lexy. Metode Penelitian kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta : UI 2000) hal. 4
			Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dalam literatur bahasa inggris PTK di sebut Classroom action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas adalah Penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran dikelasnya. PTK berfokus pada kelas / proses belajar mengajar yang terjadi dikelas. Suharsimi, Suharjono, Supandi. Penelitian Tindakan kelas. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hal. 58 PTK harus tertuju mengenai hal-hal yang terjadi didalam kelas. PTK dilaksanakan demi perbaikan dan atau peningkatan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban guru. Oleh karena itu PTK merupakan salah satu cara strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan pendidikan.  Depdikbud. Penelitian Tindakan Kelas, 1999. hal 9
			Menurut Moleong ” Untuk melengkapi data kualitatif, penelitian ini akan di lengkapi dengan data kuantitatif. Penggabungan pendekatan kuantitatifini hanya di maksudkan sebagai pelengkap terhadap pendekatan utama dalam penelitian ini. Moleong, Metodologi............... hal 22 Data kuantitatif ini di peroleh dari hasil tes siswa pada akhir tindakan.		
			Berdasar uraian diatas penelitian tindakan sifatnya bukan menyangkut hal yang statis, tetapi dinamis yaitu adanya perubahan, misalnya strategi, pendekatan, metode/cara untuk memperoleh hasil melalui kegiatan uji coba/eksperimen. Suharsimi arikunto, Suharjono, Supandi. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hal. 7

B. Kehadiran Peneliti
			Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah PTK, maka kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat diperlukan sebagai instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan adalah peneliti bertindak sebagai perencana, pemberi tindakan, penganalisis data dan sekaligus sebagai pembuat laporan penelitian. Ini sesuai dengan yang di nyatakan Moleong dalam penelitian kualitatif di bagi 3 tahap yaitu pra lapangan, tahap pekerja lapangan dan tahap analisis data. Moleong, Lexy. Metode....................... hal. 84 

C.  Lokasi Penelitian
			Lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah MTs Diponegoro yang berlokasikan di desa Sumberjo, Kandat, Kediri pada kelas VII semester II.yang berjumlah 30 siswa. MTs ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :
	Di MTs Diponegoro ini belum pernah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas, Khususnya pada materi Bangun Datar Segi Empat.

Keadaan siswanya yang cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan belajar di kelasnya.
Adanya dukungan dari pihak sekolah, untuk diadakannya penelitian dalam rangka meningkatkan pembelajaran matematika
Siswa sering menganggap matematika adalah pelajaran yang tidak menarik, membosankan dan sulit di pahami
D . Data Dan Sumber Data
	Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
	Hasil pekerjaan siswa dalam penyelesaian soal yang diberikan pada tes awal (nilai diambil hasil tes sebelumnya), pada saat pembelajaran berlangsung dan tes pada akhir tindakan, hasil pekerjaan tersebut di gunakan untuk melihat kemajuan siswa tentang materi yang diajarkan

Hasil pengamatan terhadap langkah-langkah pembelajaran dan suasana kelas pada saat pembelajaran berlangsung
Catatan lapangan yang memuat kejadian dan fakta selama proses pelaksanaan pembelajaran.
Hasil wawancara peneliti dengan subjek mengenai pembelajaran dan penugasan yang dilakukan 
	 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Diponegoro Kandat Kediri pada tahun ajaran 2007-2008 yang dipilih beberapa orang siswa sebagai subjek penelitian yang diperoleh dari penjaringan penyelesaian soal pada tes awal dengan kriteria : siswa berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan sedang dan siswa berkemampuan rendah, dengan beberapa siswa tersebut sebagai sumber wawancara dan peneliti juga beranggapan bahwa beberapa orang siswa tersebut sudah mewakili dari seluruh siswa dalam kelas tersebut.


E.  Prosedur Pengumpulan Data
		Prosedur pengumpulan data dilakukan berdasarkan bentuk data yang diperoleh yaitu meliputi tes, wawancara, observasi dan catatan lapangan. 
	Tes dilakukan pada akhir tindakan, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dan juga untuk melihat tingkat pemahaman siswa dalam kegiatan pembelajaran

Wawancara, ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kesulitan siswa dalam memahami materi Bangun Datar Segi Empat dan sebab-sebab kesulitan siswa yang tidak didapat dari hasil tes dan observasi juga untuk mengetahui respon siswa dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Observasi, dilakukan untuk mengamati kegiatan dikelas selama kegiatan pembelajaran, mengenai kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dan perencanaan yang telah disusun, serta untuk mengamati partisipasi siswa khususnya subjek penelitian yang berkaitan dengan tindakanyang dilakukan oleh seorang guru dan seorang teman sejawat dengan menggunakan observasi juga untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tindakan apakah sesuai dengan yang direncanakan.
	Catatan lapangan, dilakukan untuk melengkapi data. Catatan lapangan ini berisi tentang kegiatan secara objektif yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan teman sejawat sebagai petunjuk adanya permasalahan dan dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan langkah berikutnya. Catatan lapangan ini juga memuat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung yang belum tertulis dalam lembar observasi.


F.   Analisa Data
			Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam suatu proses. Proses dalam hal ini berarti bahwa pelaksanaan sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Setiap akhir pemberian tindakan, data yang diperoleh dikumpulkan dan direfleksi. Dalam merefleksi untuk menganalisa hasil tindakan yang kemudian sebagai acuan langkah berikutnya. Dari hasil analisa data yang dilakukan pada tahap ini (siklus I) sebagai acuan yang mengarah pada tindakan berikutnya yaitu tahap siklus II, yang tujuannya untuk melihat ada tidaknya perubahan dan peningkatan pada proses dan hasil belajar.
			Moleong mengatakan bahwa proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Moleong lexy,….. hal. 190 
			Sesuai dengan pendapat tersebut maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data yang terkumpul dianalisis dengan analisis model alir (flow model) yang meliputi 3 hal yaitu : 1). Mereduksi data,  2). Menyajikan data, 3). Menarik kesimpulan. Matiew, b.Mills.A. Michael huberman, Analisis data kualitatif (Jakarta : Universitas Indonesia Press1992) hal.16 
	   Reduksi Data
Dilakukan dengan pemilihan, memfokuskan dan menyederhanakan data yang diperoleh mulai dari awal penelitian sampai penyusunan laporan penelitian, untuk memperoleh informasi yang jelas maka dilakukan reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menyajikan Data
	Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang telah diorganisir ini dideskripsikan sehingga bermakna, baik dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel.  I GAK Wardani, Penelitian Tindakan Kelas………………. Hal. 23
	Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan evaluasi untuk membuat perencanan tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan evaluasi ini dapat berupa penjelasan tentang  1). Perbedaan antara pelaksanaan dan perencanaan. 2). Perlunya perubahan tindakan. 3). Alternatif tindakan yang dianggap tepat. 4). Persepsi peneliti, teman sejawat dan guru yang terlibat dalam pengamatan dan pencatatan lapangan terhadap tindakan yang dilakukan, 5). Kendala yang dihadapi dan sebab-sebab kendala itu muncul.  
Penarikan Kesimpulan
Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data dilapangan. Verifikasi adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data

G.     Pengecekan keabsahan Data.
			Keabsahan data dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman siswa dalam memahami materi tentang Bangun Datar Segi Empat densgan menggunakan teknik pemeriksaan tiga cara dari 10 cara yang dikembangkan Moleong yaitu 1). Ketekunan pengamatan, 2). trianggulasi, 3). Pengecekan teman sejawat melalui diskusi.  Moleong Lexy, metodologi....…….. hal 127 Yang akan diuraikan sebagai berikut :
	  Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian dan diikuti pelaksanaan wawancara secara intensif dan aktif. Dalam kegiatan ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, seperti subyek berdusta, menipu atau berpura-pura
	  Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Untuk keperluan pengecekan keabsahan atau sebagai perbandingan. Trianggulasi dilakukan dalam penelitian adalah membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi
	  Pengecekan Teman Sejawat

Pengecekan teman sejawat yang dimaksudkan disini adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang/telah mengadakan penelitian kualitatif atau pula orang yang berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian. Disamping itu peneliti juga senantiasa beriskusi dengan teman pengamat yang ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk merumuskan kegiatan pemberian tindakan selanjutnya.	

H.       Tahap-Tahap Penelitian
		Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin di capai. Nilai matematika pada semester sebelumnya (tes awal) merupakan prestasi belajar awal. Sedangkan observasi awal dilakukan untuk dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk di berikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar matematika.	
		Dalam penelitian ini tahapan dibagi menjadi 5 tahap yaitu : a). Tahap Pendahuluan b). Tahap Perencanaan, c). Tahap pelaksanaan, d). Tahap Observasi, e). Tahap Refleksi.
Uraian masing-masing tahap adalah sebagai berikut :
Tahap Pendahuluan
		Pada tahap pendahuluan kegiatan yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan guru matematika yang mengajar dikelas VII MTs Diponegoro Kandat Kediri dan observasi lapangan.
Tahap Perencanaan
		Pada tahap perencanaan ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
	Menyusun rancangan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran kooperatif
	Menentukan tujuan pembelajaran
Menyiapkan materi yang akan disajikan
	Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kodisi belajar mengajar dikelas ketika metode tersebut diaplikasikan
Membuat atau mempersiapkan alat bantu mengajar yang diperlukan dalam rangka memperlancar proses pembelajaran
	Menemui guru kelas untuk mengkordinasikan program kerja dalam pelaksanaan tindakan

Tahap Pelaksanaan Tindakan
		Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah melaksanakan pembelajaran pada materi Bangun Datar Segi Empat sesuai dengan skenario pembelajaran, rencana tindakan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut :
	Melaksanakan pembelajaran sesuai RP
	Membentuk kelompok-kelompok kelas yang terdiri dari 5 sampai 6 orang tiap kelompok
	Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi (soal sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat di RP)

Melaksanakan analisis evaluasi

Tahap Observasi
		Kegiatan observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati semua aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario pembelajaran dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses hasil belajar siswa. instrumen yang dipakai adalah : 1). Soal tes, 2). Lembar observasi, 3). Catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara obyektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi, seperti kreativitas siswa selama tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi
Tahap Refleksi
		Hasil yang didapatkan dalam tindakan serta observasi dikumpulkan. Dalam refleksi ini dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat memperbaiki tindakan selanjutnya, dengan tujuan meningkatkan keefektifan proses dan hasil belajar matematika. Misalnya dengan merubah atau menyusun kembali anggota kelompok siswa yang tidak cocok. Analisis juga dilakukan dengan merenungkan dan berdiskusi dengan pengamat tentang peristiwa yang menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Peneliti bersama pengamat menganalisis dan berdiskusi hasil tindakan pada siklus tindakan sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang telah ditetapkan tercapai apa belum. Jika telah sukses siklus tindakan berhenti, tetapi jika belum berhasil maka peneliti mengulang siklus tindakan dengan merevisi kembali tindakannya 

Siklus Kedua
	Tahap-tahap penelitian pada siklus kedua pada prinsipnya sama dengan siklus pertama tetapi pada siklus kedua ini berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama. Sebagaimana telah diisyaratkan hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilakukan dapat mengatasi masalah yang memicu pelaksanaan PTK atau belum jika hasinya belum memuaskan, maka dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan selanjutnya.
	Adapun tahapan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian................. hal 16  

















