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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, tempat, Waktu, dan Subyek penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

melibatkan kolaborasi dan kerja sama antara peneliti, dan guru. Peneliti berperan 

sebagai observer yang menganalisis permasalahan mencari alternative dalam 

upaya untuk mengatasi permasalahan yang diajukan guru, sedangkan guru sebagai 

pelaksana dan narasumber yang mengungkap masalah yang dialami dalam proses 

pembelajaran dan sebagai pelaksana penerapan solusi yang dianjurkan peneliti. 

Ada empat tahap dalam pelaksanaannya yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi guna mengangkat masalah-masalah aktual yang 

dihadapai oleh guru di lapangan. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

Subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII C Semester II Tahun Pelajaran 

2013/2014. Siswa kelas tersebut berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 18 siswa putri 

dan 18 siswa putra. 

B. Variabel  Penelitian dan Definisi Oprasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi ketentuan yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Di dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel yaitu minat belajar, hasil belajar, dan model Rotating Trio 

Exchange. Ketiga variabel dapat dikelompokan menjadi variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat menurut Sugiono (2010: 61). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Rotating Trio Exchange. Model pembelajaran Rotating Trio Exchange merupakan 

cara mendalam peserta didik untuk berdiskusi tentang berbagai masalah dengan 

beberapa teman kelasnya. Pertukaran itu dapat dengan mudah dilengkapi dengan 

materi (Silberman, 2009: 85). 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena 

adanya variabel bebas yaitu Rotating Trio Exchange. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah minat dan hasil belajar matematika siswa. Minat adalah 

kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan pada suatu hal tanpa ada 

yang menyuruh serta dihubungkan dengan keinginan-keinginan sendiri yang positif 

terhadap sesuatu aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Hasil belajar 

adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran matematika 
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di sekolah setelah ia menerima pengalaman tindak belajar yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoleh dari hasil tes. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini menggunakan model Kurt Lewin 

pelaksanaanya dalam satu siklus penelitian tindakan kelas ini terdiri dari empat 

langkah yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), 

refleksi (reflecting). Langkah model Kurt Lewin dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Model Kurt Lewin 

Rincian langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Perencanaan 

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan 

instrument penelitian, mengajukan solusi alternatif, merancang 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan dan Observasi 

Pelaksanaan penelitian dan observasi dilakukan secara bersamaan. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh guru sebagai pengajar dengan 

pembelajaran yang sudah dirancang di perencanaan. Peneliti berperan 

sebagai observer yang menganalisis permasalahan mencari alternative dalam 

upaya untuk mengatasi permasalahan yang diajukan guru. Observasi 

dilaksanakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Refleksi  

Refleksi dilaksanakan untuk menganalisis hasil pelakasanaan dan observasi, 

sehingga diperoleh simpulan tentang bagian yang perlu diperbaiki dan 

bagian yang telah mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penarikan 

kesimpulan dapat diketahui berhasil atau tidaknya penelitian yang 

dilaksanakan. 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Masing–

masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 

refleksi (Kusnandar, 2011: 98). Alur penelitian tindakan kelas mengacu pada 

pendapat Arikunto (2010: 137 ) yang dinyatakan dalam Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian dilaksanakan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe rotating trio exchange, kemudian pada 

pertemuan ketiga diakhiri pengerjaan evaluasi. Pada setiap kegiatan pembelajaran 

akan dijabarkan hal yang dilakukan secara lebih rinci pada rencana tindakan. 

E. Tindakan 

Tindakan penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengetahui minat dan hasil 

belajar siswa  dengan kompetensi dasar pada penelitian ini yaitu menggunakan 

teorema pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange. Penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari siklus I dan siklus II. 

1. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan dalam 3 kali pertemuan atau 6 jam pelajaran 

dengan alokasi waktu 6 x 40 menit. 

a. Perencanaan Tindakan 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 
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2) Mempersiapkan lembar observasi guru untuk mencatat pembelajaran yang 

disampaikan sesuai dengan model rotating trio exchange 

3) Membuat tes hasil belajar matematika 

4) Membuat angket minat belajar 

5) Menyediakan sarana pendukung yang diperlukan, misalnya alat peraga 

6) Menyampaikan pada guru pengampu tentang materi yang akan disampaikan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada RPP 

yang telah dibuat. 

2) Mengatur segala hal yang memudahkan saat pelaksanaan penelitian. 

3) Pada awal tatap muka, guru menjelaskan materi sesuai dengan rencana 

pembelajaran pada pertemuan yang bersangkutandisertai dengan contoh 

soal yang melibatkan siswa. 

4) Siswa diarahkan untuk membentuk kelompok yang heterogen dengan 

jumlah anggota sebanyak tiga orang. 

5) Siswa diberi tugas atau soal latihan yang sama untuk diselesaikan secara 

berkelompok. Setiap anggota diberi nomor 0, 1, dan 2. Setelah itu anggota 

kelompok dirotasikan, nomor 1 berpindah searah jarum jam dan nomor 2 

berlawanan arah jarum jam. Nomor 0 tetap di tempat. Ini akan menimbulkan 

timbulnya trio baru. 

6) Selama proses belajar secara berkelompok, setiap kelompok tetap diawasi, 

dikontrol, dan diarahkan, serta diberikan bimbingan secara langsung pada 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

7) Lembar jawaban dari kelompok atau individu diperiksa kemudian 

dikembalikan.  

c. Observasi dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

siklus I dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat kemudian 

melaksanakan evaluasi dengan mengadakan tes akhir siklus I. 

d. Refleksi 

Hasil yang didapatkan dalam tahap observasi dikumpulkan dan dianalisis. Dari 

hasil analisis tersebut dilakukan refleksi. Hasil analisis siklus I dijadikan acuan untuk 

merencanakan siklus II sehingga hasil yang dicapai pada siklus berikutnya sesuai 

dengan harapan untuk lebih baik dari siklus sebelumnya. 

2. Siklus II 

Pelaksanaan siklusII juga dilakukan dalam 3 kali pertemuan atau 6 jam pelajaran 

dengan alokasi waktu 6 x 40 menit. Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II ini 
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relatif sama dengan siklus I, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada 

pada siklus I berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan siklus I. 

Fokus utama dalam siklus II ini adalah mengupayakan semaksimal mungkin 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange dengan 

baik sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selain itu siswa yang kurang aktif 

pada siklus I diupayakan untuk aktif pada siklus II. Jika siklus II belum memenuhi 

kriteria ketuntasan maka akan dilaksanakan siklus selanjutnya sampai mencapai 

ketuntasan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

metode dokumentasi, metode angket, metode observasi, dan metode tes. 

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut (Budiyono, 2003: 47). 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 

percakapan antara peneliti dengan subyek peneliti. Wawancara ini digunakan 

untuk mengetahui masalah yang di hadapi siswa maupun guru. Metode 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat dalam dokumen yang 

telah ada. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahu nilai sebelum 

diadakan tindakan.  

Metode angket adalah cara pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-

pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden, atau sumber data dan 

jawabannya diberikan pula secara tertulis. Digunakan untuk mengetahui minat 

belajar siswa. 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan terhadap subyek penelitian demikian hingga si subyek tidak tahu 

bahwa dia sedang diamati. Metode Observasi ini digunakan untuk mengetahui 

keadaan sesungguhnya didalam proses pembelajaran. Metode tes adalah cara 

pengumpulan data yang menghadapkan sejumlah pertanyaan kepada subjek 

peneliti. Metode tes digunakan untuk mengetahui nilai siswa setelah diadakan 

tindakan.  

G. Jenis dan validitas instrument 

Terdapat tiga instrument dalam penelitian ini yaitu angket, observasi, dan tes. 

1. Angket atau Kuisioner 

Angket adalah seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh subyek, 

yang digunakan untuk mengubah berbagai keterangan yang langsung diberikan 

oleh subyek menjadi data, serta dapat pula digunakan untuk mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman yang dialami pada saat ini (Dewa, 1988: 108). Dalam 

penelitian ini angket yang digunakan adalah angket minat. Angket ini digunakan 
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untuk mengukur minat belajar matematika siswa. Terdapat tiga aspek minat 

yaitu perasaan senang, perhatian, dan keinginan belajar. 

Aspek minat dibuat 28 item dalam skala likert dengan bentuk soal 

favorable dan unfavorable.Dalam soal ini disediakan 4 jawaban yang diberikan 

pada subyek yaitu jawaban SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan 

STS (sangat tidak setuju). 

Tabel 3.3 

Skor Skala Minta belajar matematika 

Piliha Jawaban Favorable unfavorable. 

SS (sangat setuju) 4 1 

S (setuju) 3 2 

TS (tidak setuju) 2 3 

STS (sangat tidak setuju) 1 4 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin besar minat belajar 

matematika. Demikian sebaliknya, apabila skor yang diperoleh rendah maka 

rendah pula minat belajar matematika. Adapun skor tertinggi angket minat 

belajar yaitu 28 butir x 4= 112 dan skor terendah adalah 28 butir x 1 = 28. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Angket Minat 

No Aspek Indikator 
Item  

Jml 
F U 

1 Perasaan 
senang 

a. Siswa senang terhadap proses 
belajar matematika 

b. Siswa senang terhadap materi 
matematika. 

1, 4 
 

5,6 

2, 3 
 

7,8 

4 
 

4 

2 Perhatian  a. Siswa mempunyai perhatian dalam 
proses belajar di kelas 

b. Siswa mempunyai perhatian 
terhadap sarana pendukung 
belajar matematika 

9, 11 
 

13, 14 

10, 
12 

 
15, 
16 

4 
 
 

4 

3 Keinginan 
belajar 

a. Siswa memiliki keinginan belajar 
matematika 

b. Siswa memiliki keinginan 
menyelesaikan tugas matematika 

c. Siswa memiliki keinginan mencari 
sumber refrensi 

17, 
18,20 

21 
 
25,27 

19 
 

22,23
, 24 
26,28 

4 
 

4 
 

4 
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Tabel 3.5 

Katagori minat belajar siswa untuk 28 butir pernyataan 

No Skor Katagori 

1 28 ≤ skor ≤ 49 Tidak baik 

2 49 < skor ≤ 70 Kurang baik 

3 70 < skor ≤ 91 Baik 

4 91 < skor ≤ 112 Sangat baik 

Dasar dari katagori ini adalah jumlah item angket yaitu 28 x 4 = 112 

dikurangkan dengan 28 memperoleh hasil 84 dibagi 4 sehingga di dapat 21 

untuk menentukan katagori minat. Instrument yang baik adalah instrument 

yang dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2011). 

Validitas yang dilakukan adalah validitas isi. Validitas isi adalah pengujian 

validitas atas isinya untuk memastikan apakah isi instrumen mengukur secara 

tepat keadaan yang ingin diukur. Pengujian validitas isi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah expert judgement (Budiyono, 2003: 59). Penelitia ini di 

validasi oleh guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Colomadu yaitu Bapak 

Pujo, Ibu Tatik dan Ibu Sri. 

2. Observasi 

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata 

(Arikunto, 2010: 199). Di dalam observasi ini berisi sebuah daftar jenis kegiatan 

yang mungkin timbul dan akan diamati. Observasi ini dilakasanakan untuk 

mengamati model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange dalam 

mata pelajaran matematika. Observasi menggunakan lembar observasi untuk 

mencatat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Lembar Observasi Guru Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

RotatingTrio Exchange 

No Hal Yang 
Diamati 

Indikator Jumlah 
Item 

1 Pra 
pembelajaran 

a. Kesiapan ruangan, media, dan alat 
pembelajaran 

b. Memeriksa kesiapan siswa 

2 

2 Membuka 
pelajaran 

a. Melakukan kegiatan apersepsi 
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2 

3 Penguasan 
materi 

a. Menunjukan penguasaan materi  
pembelajaran 

b. Mengkaitkan materi dalam kehidupan sehari-
hari 

2 

4 Pendekatan 
pembelajaran 

a. Membegi kelas dalam kelompok yang 
beranggota 3 siswa 

8 
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b. Meminta kelompok untuk menentukan 
nomor 0,1,2 untuk masing-masing anggota 

c. Melaksanakana pembelajaran sesuai model 
rotating trio exchange 

d. Menguasi kelas 
e. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
f. Setiap soal yang diberikan guru dalam 

kelompok selesai, nomor 1 berputar searah 
jarum jam, nomor 2 berputar berlawanan 
arah jarum jam sedangkan nomor 0 tetap 

g. Guru memberikan soal dengan meningkatkan 
kesulitan pada putaran-putaran baru 

h. Melaksanakan pembelajaran sampai selesai 
soal yang disampaikan sesuai alokasi yang 
ditentukan 

5 Pembelajaran 
yang 
melibatkan 
siswa 

a. Merespon positif aktifitas siswa 
b. Menunjukan respon terbuka terhadap siswa 
c. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam mencari pasangan trio. 

3 

7 Penilaian 
proses dan hasil 
siswa 

a. Memberikan point pada siswa yang benar 
menjawab ketika berdiskusi 

b. Memantau siswa ketika berkelompok  

2 

8 Penggunaan 
bahasa 

a. Mengunakan bahasa yang baku ketika 
mengajar 

b. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 
benar. 

2 

9 Penutup a. Menyusun rangkuman bersama-sama dengan 
siswa 

b. Melakukan refleksi bersama dengan siswa 
c. Melakukan penilaian akhir 

3 

3. Tes  

Serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Instrumen tes dalam 

penelitian ini berupa lembar soal guna mengungkap hasil belajar matematika, 

instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar. Tes dilakukan untuk 

mengungkapkan hasil belajar sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Jenis 

tes yang digunakan tes formatif berupa soal pilihan ganda. Instrumenberupa tes 

isian yang akan digunakan merupakan instrumen yang baik, maka tes disusun 

mengikuti langkah-langkah penyusunan soal. Langkah yang dimaksud yaitu 

penyusunan kisi-kisi, uji coba instrumen, uji validitas dan reliabilitas 

Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penelitian ini 

disusun dua kisi-kisi instrumen tes formatif dengan jawaban soal pilihan ganda 

yaitu kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar sebelum perlakuan 
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diberikan dan kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar sesudah 

perlakuan diberikan. 

Kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar Matematika disusun 

berdasarkan Standar Kompetensi: 3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam 

pemecahan masalah. Kompetensi Dasar: 3.1 menggunakan teorema pyhtagoras 

untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dan 3.2 memecahkan masalah 

pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema pyhtagoras. Kisi-kisi 

instrumen tes untuk mengukur hasil belajar matematika dapat dilihat padaTabel 

berikut. 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar 

Standar Kompetens 3. Menggunakan Teorema Pythagoras dalam pemecahan 
masalah 

Kompetensi Dasar 5.1 menggunakan teorema Pythagoras untuk 
menentukan panjang sisi segitiga siku-siku 

5.2    memecahkan masalah pada bangun datar yang 
berkaitan dengan teorema pythagoras 

Indikator Sub 
Indikator 

Nomor 
Soal 

Siswa dapat menentukan 
sisi miring pada segitiga 
siku-siku 

a. Siswa dapat menentukan sisi miring segitiga 
siku-siku 

b. Siswa dapat menentukan sisi miring yang 
bukan dalam sebuah segitiga siku-siku 

1, 2 
 
 
 

3, 4 
Siswa dapat menentukan 
teorema phytagoras 

a. Siswa dapat menentuka persamaan 
pyhtagoras pada sebuah segitiga siku-siku 

b. Siswa dapat menentukan gambar segitiga 
siku-siku jika diketahui persamaan 
phytagoras 

5, 6 
 
 

7, 8 

Siswa dapat 
menggunakan teorema 
pyhtagoras 

a. Siswa dapat menggunakan teorema 
pyhtagoras jika diketahui sisi miring 

b. Siswa dapat menggunakan teorema 
pyhtagoras jika diketahui sisi tegak 

c. Siswa dapat menggunakan teorema 
pyhtagoras untuk menentukan tripel 
pyhtagoras 

9, 10, 
11 

 
12, 13 

 
14, 15 

   

Siswa dapat menerapkan 
teorema pythagoras 
dalam pemecahan 
masalah  

Siswa dapat menggunakan teorema pyhtagoras 
pada bangun datar 

1, 2, 3, 
4, 5 

Siswa dapat menggunakan teorema pyhtagoras 
dalam kehidupan sehari-hari 

6, 7, 8, 
9, 10 

Validitas yang dilakukan adalah validitas isi. Validitas isi adalah pengujian 

validitas atas isinya untuk memastikan apakah isi instrumen mengukur secara tepat 
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keadaan yang ingin diukur. Pengujian validitas isi yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah expert judgement (Budiyono, 2003: 59). Pada penelitia ini di validasi oleh 

guru matematika SMP Negeri 1 Colomadu yaitu Bapak Banendro, Ibu Maria dan Ibu 

Wididartiningsih. 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah keberhasilan klasikal yaitu 

lebih dari 75% dari jumlah siswa termasuk katagori tuntas. Siswa yang masuk 

katagori tuntas adalah siswa yang tuntas KKM dengan nilai 70. Begitu pula dengan 

minat belajar siswa minimal 75% siswa menunjukan minat belajar yang baik, 

dengan skor  katogori minat mencapai  skor lebih dari 70. 

 




