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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Virgo Fidelis yang berlokasi di Jl. 

Palagan No. 59, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Sekolah 

tersebut memiliki 12 kelas dengan jumlah guru sebanyak 22 guru. 

Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama enam hari dimulai dari 

hari senin sampai sabtu. Siswa masuk sekolah pada pukul 6.55 dan 

kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 7.00. Penelitian akan 

dilakukan pada semester II (genap) tahun ajaran 2011/2012. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kelas X4 semester II 

(genap)  tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa sebanyak 31 

siswa. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dari analisis prestasi belajar pada materi trigonometri 

dengan membandingkan nilai pretest dan tes evaluasi antar siklus 

(posttest) dengan batas ketuntasan yang telah ditetapkan (KKM) yaitu 

65. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi tindakan serta daftar 

list atau check list yang dianalisis dengan diskripsi kualitatif dan 

dilakukan refleksi dari beberapa kejadian dalam proses pembelajaran.  

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru matematika untuk 

mengetahui kondisi siswa serta masalah yang muncul dalam 

proses pembelajaran matematika. 
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b. Observasi 

Observasi yang dilakukan merupakan observasi terbuka 

dimana terjadi hubungan atau interaksi secara wajar dalam 

proses penelitian. Observasi bertujuan untuk melihat 

bagaimana proses pembelajaran berlangsung.  Observasi 

dilengkapi dengan daftar list atau check list untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran pada setiap siklus.  

 

c. Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan. Tes dilakukan pada setiap 

akhir siklus. 

 

E. Alat Pengumpulan Data 

a. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas di mana 

penyampaian pertanyaan pada responden tidak menggunakan 

pedoman. Pertanyaan yang digunakan dikembangkan langsung 

pada saat proses dilakukannya wawancara sehingga muncul 

secara spontan. 

 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi berupa daftar list atau check list yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk menilai 

bagaimana pendapat siswa mengenai berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Catatan harian guru untuk mencatat hasil 

pengamatan terhadap siswa. 

 

c. Butir Soal Tes 

Butir soal tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal yang 

terdiri dari dua tipe soal. 
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d. Modul 

Modul yang digunakan berisi materi trigonometri kelas X semester 

genap terdiri dari empat modul. Modul I berisi materi ukuran 

sudut, modul II berisi materi perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku, modul III berisi materi perbandingan 

trigonometri untuk sudut istimewa, modul IV berisi materi 

perbandingan trigonometri sudut-sudut pada semua kuadran. 

Pada setiap modul terdapat soal latihan Uji Diri dan pada akhir 

setiap dua buah modul terdapat soal evaluasi Uji Kompetensi 

dengan bentuk soal berupa pilihan ganda. 

 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi dan arsip yang berupa administrasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) sebagai bukti pelaksanaan penelitian di kelas. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

trianggulasi yaitu menggabungkan teknik pengambilan data dengan 

wawancara, observasi dan tes. Validitas alat pengambilan data yaitu 

modul, menggunakan bantuan ahli bidang studi yaitu profesor, dosen 

pembimbing serta guru matematika di SMA Virgo Fidelis Bawen yang 

bersangkutan untuk menelaah kesesuaian instrumen yang akan 

digunakan. 

 

G. Analisis Data 

Data disajikan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

berupa deskripsi yang menjelaskan penemuan hasil penelitian dimana 

dapat diperoleh dari pembahasan nilai-nilai hasil evaluasi pada tiap 

siklus yang disajikan dalam tabel dan grafik serta catatan lembar 

observasi proses pembelajaran. Data kualitatif ini digunakan sebagai 

pendukung data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yang 

menunjukkan hasil proses belajar berupa nilai tes evaluasi. Analisis 
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prestasi belajar siswa dilakukan pada hasil tes siswa setelah dilakukan 

tindakan yang dilaksanakan pada tiap akhir siklus. Analisis juga 

dilakukan pada bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Analisis 

ini diperoleh dari observasi dan daftar list yang diberikan kepada siswa 

pada tiap akhir siklus. 

 

H. Indikator Kinerja 

Indikator kerja dalam penelitian ini adalah 75% siswa tuntas sesuai 

dengan KKM yaitu 65. 

 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

berdasar model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan 

McTaggart dimana pada tiap siklus mencakup perencanaan yang 

meliputi RPP, alat/ media, lembar observasi, soal; tindakan yang 

meliputi proses pembelajaran, kegiatan siswa, prestasi belajar 

(kognitif); observasi; dan refleksi.  

    
Desain Penelitian Tindakan menurut  Kemmis dan McTaggart 
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Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dimana terdapat tiga kali 

pertemuan pada tiap siklusnya. Jadwal pelaksanaan tertulis pada tabel 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian di Kelas X4 

Siklus Pertemuan 

Hari/ 

tanggal 
Waktu Indikator 

1 

1 
Selasa, 10 
April 2012 

2 x 45 
menit 

Menentukan 
ukuran sudut 
dalam derajat dan 
radian. 

2 
Senin, 23 

April 2012 
2 x 45 
menit 

Menentukan nilai 
perbandingan 
trigonometri pada 
segitiga siku-siku. 

3 
Jumat, 27 
April 2012 

1 x 45 
menit 

Evaluasi Siklus 1 

2 

4 
Selasa, 24 
April 2012 

2 x 45 
menit 

Menentukan nilai 
perbandingan 
trigonometri untuk 
sudut istimewa. 

5 
Senin, 30 

April 2012 
2 x 45 
menit 

Menentukan nilai 
perbandingan 
trigonometri 
sudut-sudut pada 
semua kuadran. 

6 
Jumat, 4 Mei 

2012 
1 x 45 
menit 

Evaluasi Siklus 2 

 

 
 
 


