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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian memegang peranan penting dalam suatu penelitian, 

karena dari metode ini dapat diketahui bagaimana data dikumpulkan dan 

dianalisis untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana model 

pembelajaran rotation trio exchange diterapkan, bagaimana aktivitas siswa dan 

bagaimana ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran 

rotation trio exchange pada pelajaran Matemátika siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada yaitu untuk mendeskripsikan 

penerapan, mengetahui aktivitas dan ketuntasan belajar siswa, maka dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena salah satu fungsi 

penelitian kualitatif adalah upaya pemahaman penelitian perilaku dan 

motivasional. Menurut Sugiyono (2009: 15) “Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada 

generalisasi”. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
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adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti atau menemukan informasi 

sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Jadi, dalam penelitian ini akan 

mengungkapkan atau menemukan informasi dari suatu fenomena. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Malang pada siswa 

kelas VIII A semester II tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 36 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2015 dan  24 Februari 2015 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Menurut Arikunto (2002:107), “sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data diperoleh”. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 36 siswa 

dan data dalam penelitian ini ada dua jenis: 

1) Data kuantitatif diperoleh dari nilai tes yang dilakukan setelah menerapkan 

model rotation trio exchange dan ketika pelaksanaan pembelajaran. 

2) Data kualitatif, diperoleh dari hasil observasi siswa yang dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data. 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Dokumentasi. 

  Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto, 2002:135). Menurut Guba dan Licoln (Moleong 2007:217) 

alasan mengapa dokumen digunakan untuk kepentingan penelitian diantaranya 

dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen 

berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data-data mengenai  daftar nama dan jumlah siswa kelas VIII 

A SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Metode Observasi. 

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan adalah memperhatikan 

terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat indra (Arikunto, 2006:156). 

Menurut Guba dan Licoln (Moleong 2007:174) ada beberapa alasan mengapa 

dalam penelitian kualitatif observasi atau pengamatan dimanfaatkan sebesar-

besarnya diantaranya metode observasi atau pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, metode observasi atau pengamatan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenaenya. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data secara obyektif 

mengenai hal-hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas  siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

3. Metode Tes. 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002:127). Tes ini 

digunakan untuk mengetahui ketuntasan  belajar matematika siswa, setelah 

menggunakan model rotation trio exchange. 

4. Instrumen-Instrumen Pengamata 

 

3.5 Instrumen Penelitian. 

Menurut Arikunto (2002:136) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah.  

Instrumen-instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Lembar observasi. 

Lembar observasi digunakan untuk mengungkapkan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran yang diisi oleh observer. Kegiatan pengamatan di 

dalam penelitian ini dilakukan pengamat yaitu rekan sejawat. Pengamat 

mengamati peneliti selama proses pembelajaran yang menggunakan model 

rotation trio exchange. Observasi dilakukan untuk melihat, mengamati 
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keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek yang diamati 

adalah keaktivan siswa yang meliputi memperhatikan dan mendengarkan 

penyajian bahan, menanggapi dan mengeluarkan pendapat, bertanya, 

menjawab, berdiskusi kelompok, memecahkan soal, dan menarik kesimpulan.  

2. Tes 

Dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar 

siswa. Tes dilaksanakan pada pertemuan terakhir setelah diterapkan model 

rotation trio exchange sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu materi 

lingkaran yang meliputi lingkaran dan bagian-bagiannya serta keliling dan 

luas lingkaran. 

 

3.6    Teknik Analisis Data. 

          Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1) Aktivitas belajar siswa 

Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dapat diidentifikasi pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Indikator ketuntasan terhadap aktivitas hasil 

belajar siswa dilihat dari hasil persentase aktivitas siswa.  
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Persentase aktivitas belajar siswa digunakan rumus: 

  P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan: P  =  Persentase aktivitas siswa 

   A  =  Banyaknya aktivitas yang muncul 

  B  =  Banyaknya aktivitas seluruhnya selama pembelajaran 

Hasil persentase aktivitas belajar siswa akan dikonversikan kedalam beberapa 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Persentase Kategori 

85% ≤ P ≤ 100% 

70% ≤ P < 85% 

55% ≤ P < 70% 

40% ≤ P < 55% 

P < 40% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang 

             (Sumber: Agustinah,2010) 

2) Kriteria Ketuntasan Belajar 

Hasil tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa sesuai 

dengan yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan tersebut yaitu siswa harus 

mencapai nilai ≥ 60 Ketentuan ini disesuaikan dengan SKBM (Standar 

Ketuntasan Belajar Minimum) yang berlaku di sekolah. Kemudian akan 

dihitung berapa persen jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu 

siswa yang mendapat nilai tidak kurang dari 60. Cara menghitungnya adalah 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

KB = Persentase Ketuntasan belajar 

 N1  = Jumlah siswa yang tuntas (Siswa yang mendapat nila ≥ 60) 

N   = Jumlah siswa keseluruhan  

Hasil persentase ketuntasan belajar siswa akan dikonversikan kedalam beberapa 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Penilaian Ketuntasan Belajar Siswa 

Persentase Kategori Nilai dengan huruf Nilai dengan angka 

80 % – 100 % 

60 % – 79 % 

40 % – 59 % 

10 % – 39 % 

0 % – 9 % 

Sangat baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

A 

B 

C 

D 

E 

5 

4 

3 

2 

1 

 (Sumber : Arikunto, 2003:245) 




