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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang 

difokuskan pada situasi kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sering dikenal 

dengan classroom action research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam 

kelas. Menurut Wardhani, dkk, (2007: 1.4) penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. 

Sesuai dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), prosedur 

penelitian yang akan ditempuh adalah suatu bentuk proses pengkajian berdaur 

siklus yang terdiri dari empat tahapan yang saling terkait dan 

berkesinambungan yaitu (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), 

(3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting) (Arikunto, 2013: 16). 

1. Perencanaan (planning) adalah merencanakan program tindakan yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Pelaksanaan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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3. Pengamatan (observing) adalah pengamatan terhadap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi (reflection) adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar selanjutnya. 

 

Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Alur siklus penelitian tindakan kelas (diadopsi Arikunto, 2013:  

   137). 
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B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif 

pasrtisipatif antara peneliti dengan guru kelas IVA SD Negeri 1 Totokaton. 

Subjek penelitian tindakan kelas adalah guru dan siswa kelas IVA SD 

Negeri 1 Totokaton dengan jumlah siswa 23 orang yang terdiri dari 12 orang 

laki-laki dan 11 orang perempuan. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVA SD Negeri 

1 Totokaton. Jalan Raya Metro Punggur Kecamatan Punggur Lampung 

Tengah. 

3. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015 selama 5 bulan dimulai bulan Desember 

2014 sampai April 2015. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data 

yaitu: 

1. Teknik nontes 

Teknik nontes yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

observasi. Observasi ini dilaksanakan oleh observer selama pembelajaran 

dengan cara melingkari skor pada lembar kinerga guru dan pemberian skor 

pada lembar aktivitas siswa. 
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2. Teknik tes 

Teknik tes yaitu untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif. 

Teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar, tes dilaksanakan setiap 

akhir siklus. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa setelah penggunaan pendekatan scientific dan media grafis. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan pelaksanaan tindakan 

kelas, berupa: 

1. Lembar observasi, instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi 

dengan guru kelas IVA. Lembar observasi ini digunakan untuk 

mengobservasi data mengenai kinerja guru dan aktivitas siswa dengan 

menggunakan pendekatan scientific dan media grafis. 

 

Tabel 3.1 Lembar observasi kinerja guru 

 

 
Aspek yang diamati Skor  

Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

1. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta 

didik atau pembelajaran sebelumnya 

 1  2  3  4  5 

2. Mengajukan pertanyaan menantang  1  2  3  4  5 

3. Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran  1  2  3  4  5 

4. Mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan dengan tema  1  2  3  4  5 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik  1  2  3  4  5 

2. Menyampaikan rencana kegiatan, misalnya individual, kerja 

kelompok, dan melakukan observasi 

 1  2  3  4  5 

Kegiatan Inti 

Penguasaan Materi Pelajaran 

1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 

pembelajaran 

 1  2  3  4  5 

2. Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan nyata 

 1  2  3  4  5 

3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat  1  2  3  4  5 
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Aspek yang diamati Skor  

4. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari 

konkret ke abstrak) 

 1  2  3  4 5 

Penerapan Pendekatan Scientific 

1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana  1  2  3  4  5 

2. Mengarahkan peserta didik untuk bertanya  1  2  3  4  5 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba  1  2  3  4  5 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati  1  2  3  4  5 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis  1  2  3  4  5 

6. Memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menalar 

(proses berpikir logis dan sistematis) 

 1  2  3  4  5 

7. Menyajikan kegiatan agar peserta didik mampu 

berkomunikasi 

 1  2  3  4  5 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam pembelajaran 

1. Menunjukan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar  1  2  3  4  5 

2. Menunjukan keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

 1  2  3  4  5 

3. Menghasilkan pesan yang menarik  1  2  3  4  5 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 

pembelajaran 

 1  2  3  4  5 

5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media 

pembelajaran 

 1  2  3  4  5 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi 

guru, peserta didik, dan diskusi kelompok 

 1  2  3  4  5 

2. Merespon positif partisipasi peserta didik  1  2  3  4  5 

3. Menunjukan sikap terbuka terhadap respon peserta didik  1  2  3  4  5 

4. Menunjukan hubungan antar pribadi yang kondusif  1  2  3  4  5 

5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 

belajar 

 1  2  3  4  5 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar  1  2  3  4  5 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar  1  2  3  4  5 

KegiatanPenutup 

PenutupPembelajaran 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan peserta didik 

 1  2  3  4  5 

2. Memberikan tes lisan atau tertulis  1  2  3  4  5 

3. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 

kegiatan berikutnya dan tugas di rumah. 

 1  2  3  4  5 

Jumlah Skor  

Skor Maksimal  

Nilai  

Kategori   

 

Tabel 3.2 Pedoman penskoran kinerja guru 

 

 
No Skor Kategori Indikator 

1 5 Sangat baik Aspek yang diamati dilaksanakan  oleh guru 

dengan sangat baik, guru melakukannya  dengan  

sempurna  dan tanpa kesalahan 
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No Skor Kategori Indikator 

2 4 Baik Aspek  yang  diamati  dilaksanakan  oleh  guru  

dengan  baik,  guru melakukan  dengan  dua 

kesalahan 

3 3 Cukup baik Aspek  yang diamati dilaksanakan oleh guru 

dengan cukup baik, guru melakukan  dengan  tiga 

kesalahan 

4 2 Kurang Baik Aspek   yang   diamati   dilaksanakan  oleh   guru   

dengan   kurang baik, guru melakukan  lebih dari 

lima kesalahan 

5 1 Sangat kurang Aspek yang diamati  dilaksanakan  tidak 

dilaksanakan  oleh guru 

 

Tabel 3.3 Penilaian aktivitas belajar siswa 

 

 
 

No 

 

Nama Siswa 

(Inisial) 

Aspek Penilaian Jumlah 

Skor 

Nilai 

Aktivitas 
Keterangan 

A B C D E F G H 

1.             

2.             

Dst.             

 

Keterangan: 

A = Memperhatikan penjelasan guru. 

B = Bertanya pada guru. 

C = Menjawab pertanyaan dari guru. 

D = Memberikan pendapat. 

E  = Antusias dalam mengikuti semua tahapan pembelajaran. 

F = Kerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok. 

G = Tidak mengganggu teman. 

H = Menyimpulkan pembelajaran bersama dengan guru. 

 

Tabel 3.4 Pedoman penskoran aktivitas belajar siswa 

 

 
No Skor Nilai Mutu Indikator 

1 5 Sangat aktif 

Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sempurna, dan 

siswa terlihat sangat aktif. 

2 4 Aktif 

Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa 

melakukannya tanpa kesalahan, dan siswa 

terlihat aktif. 

3 3 Cukup aktif 

Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sedikit kesalahan, 

dan siswa terlihat cukup aktif. 
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No Skor Nilai Mutu Indikator 

4 2 Kurang aktif 

Dilaksanakan dengan kurang baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan banyak kesalahan, 

dan siswa terlihat kurang aktif. 

5 1 Pasif Tidak dilaksanakan oleh siswa. 

(Sumber: Kunandar, 2010: 227) 

2. Tes hasil belajar, digunakan untuk menjaring data siswa mengenai 

peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan scientific dan media grafis. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan dinamika proses yaitu: data aktivitas siswa dan kinerja selama 

pembelajaran berlangsung. 

a. Nilai kinerja guru 

NA = 
R

SM
 X 100  

Keterangan: 

NA  : Nilai Akhir 

R  : Skor yang diperoleh 

SM  : Skor Maksimal 

100 : Bilangan Tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 102) 
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Table 3.5 Kriteria penilaian kinerja guru pembelajaran  

 

 

No Tingkat keberhasilan Kategori 

1 ≥80 Sangat Baik 

2 60-79 Baik 

3 40-59 Cukup Baik 

4 20-39 Kurang Baik 

5 <20 Sangat Kurang 

(Sumber: Aqib, dkk, 2009:41) 

b. Nilai aktivitas siswa 

SM

 R
NA  X 100   

Keterangan: 

NA  : Nilai Akhir 

R  : Skor yang diperoleh 

SM  : Skor Maksimal 

100 : Bilangan Tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 102) 

 

 

Sedangkan untuk menghitung persentase siswa aktif secara klasikal 

menggunakan rumus: 

P =
∑ Siswa aktif 

∑ Siswa
×  100 % 

(Sumber: Aqib, dkk, 2009: 41) 
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Tabel 3.6 Persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal dalam   

          pembelajaran  

 

 

No Tingkat keberhasilan Kategori 

1 ≥80% Sangat Aktif 

2 60-79% Aktif  

3 40-59% Cukup Aktif 

4 20-39% Kurang Aktif  

5 <20% Pasif 

 (Sumber: Aqib, dkk, 2009:41)  

 

 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar siswa terhadap penguasaan materi yang telah diajarkan. Data 

kuantitatif berupa nilai angka-angka. 

 

 Tabel 3.7 Lembar hasil belajar siswa 

 

 
No Nama Siswa  KKM Hasil Belajar 

Siklus I 

Kategori 

1     

2     

3     

dst     

 

a. Nilai Individual 

NA = 
R

SM
 X 100 

Keterangan: 

NA  : Nilai Akhir 

R   : Skor yang diperoleh 

SM  : Skor Maksimal 
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100  : Bilangan Tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012:102) 

 

b. Nilai rata-rata hasil belajar 

X = 
∑x

N
 

 
Keterangan: 

_ 

X  : Nilai rata-rata yang dicari 

∑x  : Jumlah nilai 

N  : Jumlah siswa  

(Sumber: Sudjana, 2010: 109) 

 

Untuk menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut. 

P =
∑ Siswa Tuntas Belajar 

∑ Siswa
×  100 % 

(Sumber: Aqib, dkk, 2009: 41) 

 

 

Tabel 3.8 Ketuntasan hasil belajar 

 

 

No Skor Keterangan 

1 <66 Belum tuntas 

2 ≥66 Tuntas 

 

 
Tabel 3.9 Persentase ketuntasan hasil belajar siswa 

 

 

No  Presentase  Kriteria 

1 >80% Sangat tinggi 
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No  Presentase  Kriteria 

2 60-79% Tinggi 

3 40-59% Sedang 

4 20-39% Rendah 

5 < 20% Sangat Rendah 

(Sumber: Aqib, dkk 2009: 137) 

 

F. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus, masing-masing siklus 

dilakukan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang untuk 

mencapai pembelajaran yang diinginkan. Dalam siklus pertama peneliti 

mempersiapkan proses pembelajaran matematika melalui penerapan 

pendekatan scientific dan media grafis. Adapun langkah-langkah 

perencanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk menentukan 

materi pokok yang diajarkan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) dan sesuai dengan kurikulum. 

b. Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap kelompok dan 

media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.  

c. Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-soal 

beserta penilaiannya. Instrumen nontes berupa lembar observasi. 

d. Menyiapkan alat dokumentasi. 
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2. Pelaksanaan 

Langkah-langkah pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Awal 

1. Salam pembuka 

2. Berdoa 

3. Mengecek kehadiran 

4. Mengondisikan kelas dengan menertibkan siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

5. Apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. 

“Ibu memiliki satu buah roti tawar dan diberikan kepada Andi. Ibu 

menyuruh Andi membagi roti tawar kepada adik dengan bagian 

yang sama. Apa yang Andi lakukan?” 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menunjukkan media grafis berupa gambar donat dan garis 

bilangan.  

2. Siswa diminta untuk mengamati media grafis tersebut (mengamati). 

3. Siswa mengajukan pertanyaan setelah meengamati media grafis 

yang diamati (menanya). 

4. Guru menjelaskan pertanyaan serta materi tentang pecahan. 

5. Siswa dibagikan kertas segiempat, kemudian guru menjelaskan 

setiap lipatan yang dibuat dalam bentuk pecahan, dilanjutkan dengan 

menjelaskan tentang letak pecahan pada garis bilangan, 

membandingkan nilai dua pecahan, dan mengurutkan pecahan. 



41 

 

6. Siswa bersama teman sebangku tanya jawab sesuai instruksi yang 

telah dijelaskan oleh guru (menalar). 

7. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang setiap kelompoknya 

terdiri dari 3-4 siswa. 

8. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. (mencoba) 

9. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, guru berkeliling 

untuk mengamati, memotivasi, dan memberikan bimbingan serta 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

10. Setelah selesai melakukan kegiatan diskusi kelompok, setiap 

kelompok membuat kesimpulan. (menyimpulkan) 

11. Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya untuk dipersentasikan dan kelompok lain akan 

menanggapi. (mengomunikasikan) 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan pelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa mengenai 

mengenal pecahan dan urutannya kepada siswa secara acak untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

3. Guru memberikan tes formatif. 

4. Siswa diberikan tindak lanjut berupa tugas rumah, dan 

menyampaikan pesan moral. 

5. Doa dan salam penutup. 
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3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer mengamati 

aktivitas belajar siswa dengan memberi skor pada lembar observasi serta 

kinerja guru dengan cara melingkari skor pada lembar observasi. 

 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa dan kinerja guru. Analisis yang dilakukan pada siklus pertama 

adalah untuk mengetahui sejauh mana antusias proses pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan scientific dan media grafis berlangsung. Analisis 

hasil belajar siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil 

analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus ke II. 

 

Siklus II 

Siklus ke II ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa dan 

kinerja guru dalam pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan 

scientific dan media grafis. Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan 

lebih baik dibanding dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus I yaitu sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

Tahap ini, peneliti membuat perencanaan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil analisi siklus I. Kegiatan pada siklus II ini dibuat dengan 

membuat rencana pembelajaran secara kolaboratif antara peneliti dan guru 

seperti siklus sebelumnya berdasarkan refleksi pada siklus I, yang 

membedakan hanya materinya. 
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2. Pelaksanaan 

Siklus II ini dilakukan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran dari hasil 

refleksi siklus I dengan langkah-langkah yang sama pada siklus I yang telah 

disesuaikan dengan refleksi siklus I.  

 

3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer mengamati 

aktivitas belajar siswa dengan memberi skor pada lembar observasi serta 

kinerja guru dengan cara melingkari skor pada lembar observasi. 

 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa dan kinerja guru. Analisis yang dilakukan pada siklus kedua 

adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan melalui penerapan 

pendekatan scientific dan media grafis berlangsung. Merefleksikan kembali 

tentang berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian siklus II dan hasil analisi 

digunakan untuk bahan perencanaan siklus III. 

 

Siklus III 

Siklus ke III ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa dan 

kinerja guru dalam pembelajaran matematika melalui penerapan pendekatan 

scientific dan media grafis. Hasil pembelajaran pada siklus III ini diharapkan 

lebih baik dibanding dengan hasil pembelajaran pada siklus I dan II. 
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1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang untuk 

mencapai pembelajaran berdasarkan hasil analisis siklus II.  

 

2. Pelaksanaan 

Siklus III dilakukan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran hasil 

refleksi dari siklus II dengan langkah-langkah yang mencakup kegiatan 

awal, inti, dan akhir. 

 

3. Observasi 

Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung observer mengamati 

aktivitas belajar siswa dengan memberi skor pada lembar observasi serta 

kinerja guru dengan cara melingkari skor pada lembar observasi. Data yang 

diperoleh akan diolah, digeneralisasikan agar diperoleh kesimpulan yang 

akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang telah dilaksanakan, 

sehingga dapat direfleksikan untuk siklus berikutnya 

 

4. Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, hasil 

belajar siswa dan kinerja guru. Analisis yang dilakukan pada siklus ketiga 

adalah untuk mengetahui sejauh mana antusias proses pembelajaran melalui 

penerapan pendekatan scientific dan media grafis berlangsung. Analisis 

hasil belajar siswa dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. 

Apabila dalam siklus ketiga ini belum menunjukkan peningkatan pada 

aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan kinerja guru maka dapat dilanjutkan 

ke siklus selanjutnya. 
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G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV A SD 

Negeri 1 Totokaton pada setiap siklusnya. 

2. Pada akhir penelitian ini adanya ketuntasan hasil belajar yaitu  ≥75% dari 

23 siswa yang mencapai KKM yang ditentukan 66. 


