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BAB III
METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum yang melibatkan diri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Julia Branen, Memadu Metode Kualitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2002), hal. 11
Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3 Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu secara holistik atau menyeluruh.
Creswell menjabarkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses inkuiri yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda. Wiriatmodjo, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2007), hal. 8 Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan atau opini informa, dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi yang alamiah/wajar (natural setting).
Dalam paradigma kualitatif, asumsi-asumsi ontologi menujukkan bahwa kenyataan seperti yang dilihat oleh para peserta penelitian adalah subyektif dan majemuk. Sedang secara epistemologi, para peneliti berinteraksi dengan yang diteliti, sedang secara aksiologi sangat berbobot nilai dan bias. Kata-kata yang digunakan berkarakteristik kualitatif, berkembang kearah kesimpulan dan keputusan. Ibid hal. 10
Penelitian kualitatif tersebut dipilih dengan alasan untuk mengkaji keadaan alamiah bagi siswa ketika melakukan pembelajaran garis singgung lingkaran melalui pendekatan kooperatif group investigation.
Selain itu pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif. Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut Creswell tersebut adalah sebagai berikut : Ibid hal. 10
	Penelitian kualitatif berlangsung dalam latar alamiah, tempat kejadian dan perilaku manusia langsung.

Penelitian kualitatif berbeda asumsi-asumsinya dengan desain kuantitatif, teori atau hipotesis tidak secara apriori diharuskan.
 Peneliti adalah instrumen utama penelitian dalam pengumpulan data.
Data yang dihasilkan besifat deskriptif, dalam kata-kata.
Fokus diarahkan pada persepsi dan pengalaman partisipan.
Proses sama pentingnya dengan produk, perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsunya kejadian.
Penafsiran dalam pemahaman idiografis, perhatian kepada partikular, bukan kepada membuat generalisasi.
Memunculkan desain, peneliti mencoba mengkonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber data manusia.
	Mengandalkan kepada Tacit Knowledge (pengetahuan yang tidak diucapkan)/ intutive and felt knowledge (ilmu yang didapat dari ilham), maka data tidak dikuantifikasi karena apresiasi terhadap nuansa dari majemuknya kenyataan.

Obyektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi, namun kriterianya berbeda karena derajat keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, wawasan dan manfaat.
Sedang menurut Bogdan and Biklen karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 9
Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument.
Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.
Qualitative research are concered with process rather than simply with outcomer or products.
Qualitative research tend to analize theri data inductively.
“Meaning” is of essential to the qualitative approach.
Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan disini bahwa penelitian kualitatif itu : Ibid hal. 9-10
	Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instumen kunci.
	Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
	Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.

Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)
Menurut Erickson dalam Susan Stainback menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : Ibid hal. 10
Intensive, long term participation in field setting
Careful recording of what happenes in the setting by writing field notes interview notes by collecting other kinds of documentary evidence.
Analytic reflection on the documentary records obtained in the field.
Reporting the result by means of detailed describtions, direct quotes form interview and interpretative commentary.
Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi selama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dapat membuat laporan penelitian secara mendetail.
Jenis penelitian yang akan dilakukan didalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hal. 3 Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau asuhan dari guru dilakukan oleh siswa, kesalahan umum yang terdapat dalam penelitian tindakan guru adalah penonjolan tindakan yang dilakukannya sendiri.
Selain itu, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. IGAK Wardani, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Universal Terbuka, 2007) hal. 1.4
Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu langkah dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan karena dalam penelitian ini guru terlibat langsung dalam tindakan perbaikan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama atau pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan pelapor penelitian. Oleh karena itu penelitian tidakan partisipan dipandang cocok untuk rancangan didalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan karena peneliti berpartisipasi langsung dalam penelitian tindakan ini dimulai awal sampai akhir penelitian.
Rancangan penelitian ini diambil karena masalah yang diangkat terjadi dalam situasi nyata yaitu guru kurang memperhatikan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep garis singgung lingkaran.
Penelitian ini dilaksanakan pada bab lingkaran yang meliputi :
	Mengamati sifat sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui titik pusat.

Mencermati garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran.
Menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran.
Indikator keberhasilan tindakan akan dilihat dari indikator proses dan indikator hasil belajar. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika ketuntatasn belajar siswa terhadap materi sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa.
Untuk melengkapi data kualitatif, dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa pada akhir tindakan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan hanya sebagai pelengkap pada pendekatan utama dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian 
Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang pada siswa kelas VIII tahun ajaran 2007/2008. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pertengahan semester dua (2), yakni pada materi garis singgung lingkaran.
Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :
	SMP Al-Hikmah sering mendapat kejuaraan dalam mengikuti lomba (porseni dan ekstra kulikuler)

Lokasi yang cukup strategis yaitu berada ditengah-tengah kecamatan Sumobito.
Guru dan kepala sekolah cukup terbuka untuk menerima pembaharuan dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar.
	Didalam pembelajaran konsep lingkaran kelas VIII SMP Al-Hikmah belum menggunakan pendekatan kooperatif model group investigation dan belum pernah ada yang meneliti tentang pembelajaran matematika dengan pendekatan kooperatif sehingga pihak sekolah memberikan dukungan terhadap penelitian ini.




Kehadiran Peneliti
Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dan rancangan penelitian tindakan partisipan, maka kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena peneliti sebagai instrumen utama dan sebagai pemberi tindakan dalam penelitian. Peneliti bertindak sebagai pembuat rancangan pembelajaran didalam kelas, pengamat pembelajarn, pewawancara, pengumpul data, dan penganalisis data sebagai pelapor hasil penelitian.
Pada perencanaan penelitian, peneliti melakukan diskusi dengan guru matematika kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo tentang pengalamannya mengajarkan konsep garis singgung lingkaran.
Sebagai pemberi tindakan dalam penelitian ini maka peneliti bertindak sebagai pembuat rancangan pembelajaran, menyampaikan bahan ajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan sebagai pengamat proses pembelajaran.
Dalam pelaksaan pengamatan didalam kelas peneliti dibantu oleh guru bidang studi matematika SMP Al-Hikmah Balongrejo dan seorang teman sejawat di program studi matematika STAIN Tulungagung. Karena peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan maka diharapkan dengan bantuan guru dan teman sejawat tidak ada data penting yang lepas dari pengamatan. Kemudian peneliti melakukan wawancara pada subyek wawancara dan mengumpulkan data serta menganalisis data.
Menurut Moleong dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Moleong, Metodologi Penelitian hal. 4 Disamping itu, peneliti selain bertindak sebagai perantara, pelaksana, pengumpul data, peneliti juga bertindak sebagai penganalisis data sekaligus sebagai pelapor hasil penelitian.

Data dan Sumber Data 
Data 
Data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Hasil pekerjaan siswa secara tertulis dalam menyelesaikan soal yang diberikan peneliti tentang garis singung lingkaran yang meliputi hasil tes awal sebelum penelitian dilaksanakan, hasil lembar kerja siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan hasil tes akhir setelah tidakan dilaksanakan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa yang menjadi subyek penelitian tentang pembelajaran garis singgung lingkaran.
	Hasil observasi yang dilakukan pengamat yaitu teman sejawat dan satu guru sekolah mata pelajaran matematika terhadap aktifitas praktisi dan siswa dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti.
	Catatan lapangan dari rangkaian kegiatan siswa dalam pembelajaran tindakan selama  penelitian berlangsung.
	Sumber data 

Sumber data dalam penelitian tindakan ini adalah siswa kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo pada refleksi awal maka subyek penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada siswa kelas VIII A yang terdiri dari.37 siswa. Dari subyek penelitian tesebut diambil beberapa anak yang terdiri dari anak yang berkemampuan tinggi, anak yang berkemampuan sedang dan anak yang berkemampuan rendah untuk dijadikan sebagai subyek wawancara. Pemilihan subyek wawancara ditentukan berdasarkan pada hasil tes awal dan pertimbangan guru mata pelajaran matematika kelas VIII tersebut. Seperti siswa yang mudah diajak komunikasi dan bekerja sama. Hal ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa beberapa anak tersebut sudah mewakili dari kelas yang akan diteliti. Pemilihan subyek penelitian dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan oleh guru sebagai peneliti sekaligus sebagai pengamat.

Sampling dan Instrumen Penelitian
Sampling Penelitian
Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan yang non kualitatif. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba, peneliti memulai dengan asumsi bahwa konteks itu krisis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri. Ibid, 165 Selain itu dalam penelitian kualitatif sangatlah erat dengan faktor-faktor kontekstual. Yang dimaksud sampling dalam hal ini adalah : (1) untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya; (2) menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan serta teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian ini digunakan sampling purposif. Ibid, 165 Sampling purposif (purposive sampling) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau obyek/situasi sosial yang diteliti. Sugiono, Memahami Penelitian, hal 53
Dalam hal ini, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, yaitu IDH, TA dan S. IDH mewakili siswa berkemampuan tinggi, TA mewkili siswa berkemampuan sedang dan S mewakili siswa berkemampuan rendah.selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

	Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci. Ibid, hal 60
Selain itu digunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan bentuk data yang diperoleh yaitu, tes, wawancara, observasi dan catatan lapangan untuk memperoleh data yang lebih spesifik.
	Tes 

Tes dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa terhadap konsep garis singgung lingkaran. Tes dilakukan pada saat awal (tes awal) dan akhir tindakan. Tes awal (pre-test) dilakukan sebelum tindakan diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai konsep garis singgung lingkaran, memilih subyek wawancara dan sebagai pedoman pembentukan kelompok. Kemudian tes akhir (post-test) dilakukan setelah pemberian tindakan untuk melihat kemajuan siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta untuk melihat tingkah pemahaman siswa terhadap materi garis singgung lingkaran.
Bentuk tes yang rencananya digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes uraian (esay), karena dengan tes uraian dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami konsep garis singgung lingkaran.
	Wawancara 

Menurut Nasution wawancara atai interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Sedangkan Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 135 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kesulitan siswa dalam memahai konsep garis singgung lingkaran serta sebab-sebab kesulitan siswa yang tidak dapat diperoleh hasil tes dan observasi. Wawancara dilakukan pada subyek wawancara saat pembelajaran berlangsung dan pada akhir tindakan berdasarkan pedoman wawancara yang disediakan oleh peneliti. Disini peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah penelitian kepada sumber data atau informan, agar diperoleh jawaban permasalahan yang ada sehingga data penelitian juga diperoleh.
	Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok secara langsung.  Ngalim Purwanto, Prinsip-Prisip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 149 observasi dilakukan untuk mengamati seluruh kegiatan pembelajaran yang lebih difokuskan pada pengamatan mengenai aktifitas guru dan siswa yang dilakukan oleh partisipan yang ikut dalam proses pelaksanaan tindakan.
Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi yang terstruktur, yaitu observasi yang menggunakan instrument observasi yang terstruktur dan siap pakai, sehingga pengamat tinggal mengisi lembar observasi pada tempat yang disediakan. Wardani, dkk, Penelitian Tindakan................., hal. 225 Terdapat dua macam lembar observasi yaitu lembar observasi peneliti (pemberi tindakan/guru) dan observasi siswa. Analisis data hasil observasi menggunakan analisis prosentase seperti yang terdapat pada lembar observasi (lihat lampiran).
	Catatan lapangan 

Catatan lapangan yaitu memuat segala bentuk perbuatan peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang tidak terdapat dalam lembar observasi. Hasil catatan lapangan digunakan untuk mendokumentasikan secara tertulis. Dilakukan pencatatan pada buku penelitian dan pengamat, yaitu segala peristiwa selama pembelajaran berlangsung yang memuat deskripsi tentang aktifitas-aktifitas peneliti dan siswa.

Teknik Analisis Data 
Proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasikan tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data serta upaya untuk menunjukkan bahwa hipotesa tersebut didukung oleh data. Arief Furhan, pengantar metode penelitian kualitatif, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), hal. 137 Itulah sekilas pengertian analisis data yang dikemukakan Furchan.
Proses analisis data dimulai dengna menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, hasil observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar/foto, tes dan sebagainya. Moleong, Metodologi Penelitian hal. 190 Oleh karena itu analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data dilakukan pada tahap refleksi.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model mengalir (flow model) yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu terdiri dari (1) mereduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Matthew B. Miles, Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI-Pres, 1992), hal. 16
Reduksi Data 
Mereduksi data merupakan proses pemilihan atau menyeleksi, memusatkan perhatian atau memfokuskan dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh, mulai dari awal pengumpulan data sampai pada penyusunan laporan penelitian. Dengan reduksi data ini tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Ibid hal. 16 Oleh karena itu kegiatan reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis data, karena kegiatan mereduksi data meliputi penyeleksian data melalui meringkas atau uraian singkat dan penggolongan dalam suatu pola yang lebih luas.
Data kuantitatif yang masih berupa angka dianalisis secara deskriptif. Misalnya mencari dan mendiskripsikan nilai rata-rata atau prosentase keberhasilan belajar dan lain-lain. Berikut ini digambarkan pedoman penilaian sebagai berikut : 
Tabel 3.1 Pendoman Penilaian Ngalim Purwanto, Prisip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : Remaja RosdaKarya, 2004), hal. 103
Tingkat Penguasaan
Nilai Huruf
Bobot
Predikat
86-100%
76-85%
60-75%
55-59%
≤ 54%
A
B
C
D
TL
4
3
2
1
0
Sangat baik
Baik 
Cukup
Kurang 
Kurang sekali
Keterangan : Batas bawah siswa dinyatakan lusu apabila mencapai nilai akhir atau nilai rata-rata minimal 2 = 60

Data hasil wawancara, observasi dan catatan lapangan juga direduksi sehingga diperoleh informasi yang jelas dari data yang ada. Setelah hasil observasi guru dan siswa diperoleh, maka bisa dicari taraf keberhasilan tindakan atau pembelajaran agar bisa dibuat kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan.
Cara untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan tindakan atau pembelajaran berdasarkan skor yang diperoleh dari data hasil observasi yaitu dengan menggunakan rumus seperti yang tedapat pada lembar observasi (lihat lampiran).
Penyajian Data
Penyajian data adalah kegiatan menyajikan atau mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. Informasi yang dipaparkan merupakan uraian proses kegiatan pembelajaran serta hasil yang dperoleh sebagai akibat dari pemberian tindakan dan merupakan perpaduan data hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan tes. Data yang suah terorganisir ini dideskripsikan sehingga bermakna, baik dalam bentuk narasi, grafik maupun tabel. Wardani, dkk, Penelitian Tindakan hal. 223
Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan evaluasi untuk membuat rancangan tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan evaluasi dapat berupa penjelasan mengenai (1) prbedaan antara rancangan dan pelaksanaan tindakan, (2) perlunya revisi pelaksanaan tindakan, (3) alternative tindakan yang dianggap tepat, (4) persepsi guru, teman sejawat dan peneliti mengenai tindakan yang telah dilaksanakan, (5) kendala-kendala yang muncul dan alternatif pemecahannya.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberikan simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data yang telah dikumpulkan dari hasil tes siswa, hasil wawancara, hasil observasi dan catatan lapangan serta memberi penjelasan secara naratif. Selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yang merupakan kegiatan mencari validitas data yang dikumpulkan. Milles, Huberman, Analisis Data ......, hal. 19 Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan verifikasi adalah menguji kebenaran, kekokohan dan mencocokkkan makna-makna yang muncul dari data yang ditemukan dalam penelitian ini.

Pengecekan Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 3 cara dari 10 cara yang dikembangkan oleh Moleong, yaitu (1) ketekunan pengamat, (2) triangulasi, dan (3) pengecekan teman sejawat melalui diskusi. Moleong, Metodologi Pendidikan........., hal. 177-179
	Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan akan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian di SMP Al-Hikma Balongrejo Sumobito Jombang. Kegiatan ini dapat diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif, aktif dalam kegiatan belajar sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subyek berdusta, menipu atau pura-pura.
	Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ahmad Tanzeh, Suyitno. Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya : Elkaf, 2006), hal. 163 Dalam penelitian ini triagulasi yang akan digunakan adalah (1) membandingkan data yang diperoleh dengan hasil konfirmasi kepada guru matematika kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo Sumobito Jombang sebagai sumber lain tentang kemampuan akademik yang dimiliki oleh subyek penelitian pada pokok bahasan lain; (2) membandingkan hasil tes dengan hasil observasi mengenai tingkah laku siswa dan guru pada saat materi garis singgung lingkaran yang disampaikan dengan model pembelajaran kooperatif GI (Group Investigation) (3) membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara.
	Pengecekan Teman Sejawat melalui diskusi

Pengecekan 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 berdiskusi dengan teman pengamat yang ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk merumuskan pemberian tindakan selanjutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan saudara Kusnul Kotimahm Mahasiswa TMT Semester VIII dan guru matematika SMP Al-Hikmah yang ikut mengamati proses penelitian ini. Teknik pengecekan validitas data bisa dilakukan dengan cara mengekspos atau mengumumkan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Moleong, Metodologi Pendidikan........., hal. 179

Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian ini secara umum 2 (dua) tahap, yaitu tahap pendahuluan / refleksi awal dan tahap pelaksanaan tindakan.
	Tahap Pendahuluan / Refleksi Awal
Pada tahap ini peneliti melakukan observasi ke sekolah tempat akan dilaksanakannya penelitian dan melakukan dialog dengan guru matematika kelas VIII SMP Al-Hikmah Balongrejo. Kegiatan pada tahap ini peneliti mencari tahu tentang model pembelajaran di kelas VIII sebelumnya. Dari hasil wawacara dengan guru matematika kelas VIII diperoleh kelas VIIIA yang cocok sebagai tempat dilakukan penelitan dengan pertimbangan bahwa siswa-siswa di kelas ini mudah diatur dan mudah diajar kerja sama yaitu siswa-siswanya aktif dan komunikatif. Selain itu kegiatan lain dalam penelitian ini meliputi pembuatan pre-test, menentukan sumber data, melakukan pre-test, menentukan subyek wawancara serta menetapkan dan merumuskan rancangan tindakan.
	Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini model penelitian yang dilakukan sesuai dengan model penelitian tindakan yang dikembangkan oleh kemis dan Mc. Taggart yang mencakup empat (4) tahap, yaitu :
	Tahap perencanaan (plan)

Pada tahap ini peneliti menentukan tujuan pembelajaran, menusun rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan pedoman wawancara, meyiapkan lembar kerja siswa, menyiapkan media dan melakukan koordinasi program kerja dengan guru matematika kelas VIII dalam pelaksanaan tindakan yakni membuat rencana pembelajaran dan silabus.
	Tahap Pelaksanaan Tindakan (act)

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan skenario pembelajaran yang telah ditetapkan.
	Tahap Observasi (observ)

Pada tahap ini teman sejawat dan satu guru matematika melakukan pengamatan terhadap aktifitas peneliti dan siswa kelas VIII selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediaan oleh peneliti. Observasi dilakukan oleh 1 orang guru matematika SMP Al-Hikmah Balongrejo dan 1 orang mahasiswa STAIN Tulungagung program studi matematika. Adapun lembar observasi tercantum dalam lampiran.
	Tahap Refleksi (reflect)

Refleksi dilakukan untuk melihat keseluruhan proses pelaksanaan tindakan dan hasil pemahaman siswa. Pada tahap ini peneliti melakukan diskusi dengan pengamatan untuk mengetahui hal-hal yang sebelum dan selama tindakan berlangsung berdasarkan hasil pengamatan, catatan lapangan, tes dan wawancara dengan cara menganalisis, memahami, menjelaskan dan menyimpulkan data-data tersebut. Depdikbut, Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Penelitian Tindakan (Action Research), 1999, hal. 21 Peneliti merenungkan hasil tindakan I sebagai bahan pertimbangan apakah tindakan yang diberikan sudah mencapai kriteria/indikator keberhasilan tindakan yang telah ditentukan peneliti atau belum. Jika mencapai indikator keberhasilan tindakan yang ditentukan maka peneliti masuk pada tindakan II yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap refleksi dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan pada tindakan I.
Keempat tahap dalam pelaksanaan tindakan merupakan suatu siklus tindakan dimana tiap satu siklus diakhiri dengan tahap refleksi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan dan merencanakan tindakan yang lebih efektif pada siklus berikutnya. Siklus tindakan akan dihentikan jika siswa telah mencapai pemahaman sesuai indikator yang ditentukan atau telah mencapai dua siklus. Kegiatan penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Arikunto, Penelitian Tindakan........, hal. 16
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Gambar 3.1. Siklus Tindakan dalam PTK.

