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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan yang difokuskan pada situasi 

kelas atau lazim dikenal dengan Classroom Action Research, (CAR). Kemiss, 

McNiff (dalam Wiriaatmadja, 2007: 115) 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 (Wardhani, dkk., 2007: 1.4). 

 
Setiap siklus yang ada dalam penelitian ini terdiri dari empat kegiatan pokok 

yang dirangkai menjadi satu kesatuan yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan 

(act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect). Penelitian ini dipilih dan 

berkolaborasi dengan guru matematika kelas IV SDN 4 Metro Utara. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

melalui penggunaan model cooperative learning tipe TPS. 

 

3.2 Setting Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 4 Metro 

Utara, Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Purwosari Kota Metro. karena di 

SD ini merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan Program 

Pengenalan Proses Pembelajaran Kompetensi Akademik (P4KA). 
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3.2.2  Subjek Penelitian 

PTK ini dilaksanakan secara kolaborasi partisipan antar peneliti dengan 

guru matematika kelas IV SDN 4 Metro Utara. Adapun subjek 

penelitiannya adalah siswa dan guru kelas IV SDN 4 Metro Utara 

dengan jumlah siswa 29 orang, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. 

 
3.2.3  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil pada bulan September 

sampai dengan Desember tahun pelajaran 2012/2013. Kegiatan 

penelitian dimulai dari tahap persiapan, penyiapan perangkat 

pembelajaran sampai tahap pelaksanaan dan pelaporan. 

 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data ini dilaksanakan selama pelaksanan tindakan. 

3.3.1 Tes dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai 

siswa, guna mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkannya 

model TPS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3.3.2 Non tes dilakukan dengan mengobservasi aktivitas siswa dan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran melalui model TPS. 

 
 

3.4 Alat Pengumpulan Data 
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3.4.1 Tes Formatif, digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar yang 

telah dilakukan khususnya dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model TPS. 

3.4.2 Lembar panduan observasi, instrumen ini dirancang dan digunakan 

untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model TPS, aktivitas 

siswa dan kinerja guru selama penelitian tindakan kelas berlangsung 

dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan model TPS 

pembelajaran di kelas akan lebih aktif.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara 

kualitatif dan kuantitatif. 

3.5.1 Data kualitatif 

 Data kualitatif ini digunakan untuk menganalisis aktivitas belajar 

siswa, serta untuk menganalisis kinerja guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Data kualitatif dianalisis dengan statistik 

deskriptif untuk menemukan persentase dan nilai rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Rumus analisis aktivitas belajar siswa. 

 

Keterangan : 

NP =  nilai yang dicari atau yang diharapkan. 

R    = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum 
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100 = bilangan tetap 

(Diadaptasi dari Poerwanto, 2008: 102). 

 

Tabel 2. Kriteria keaktifan siswa dalam satuan persen % 

Nilai Kriteria 
>80% Sangat baik 

60-79% Baik 
40-59% Cukup 
20-39% Kurang 
<20% Kurang baik 

(Adaptasi dari Aqib, dkk, 2009: 41). 
 

b. Rumus analisis kinerja guru selama proses pembelajaran 

Skor  akhir =   Jumlah skor yang diperoleh   x 100 % 
Jumlah skor maksimal 
 

Tabel 3. Taraf keberhasilan kinerja guru sebagai berikut 
 

Rentang Skor Kualifikasi 

80,01 % - 100 % Sangat baik  

60,01 % - 80 % Baik  

40,01 % - 60,00 % Cukup baik 

21,01 % - 40,00 % Kurang baik 

 
     (Triyana, Arifah Nur dalam http://www.scribd.com) 

 
 

3.5.2 Data kuantitatif 

Digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam 

hubungannya dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar yang dikerjakan siswa dalam 

siklus I. II. III dan siklus berikutnya. 

Data kuantitatif ini didapat dengan menggunakan rumus: 

 =  
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Keterangan: 

       =   nilai rata-rata yang dicari 
jumlah nilai 

n       =  jumlah aspek yang dinilai 
(sumber adopsi Muncarno, 2009: 15). 

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

P =   x 100 % 

(sumber: adopsi Aqib, dkk., 2009: 41). 

Tabel 4.  kriteria tingkat keberhasilan hasil belajar siswa dalam %. 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

>80% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

<20% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 
 

3.5.3 Uji hipotesis untuk menentukan peningkatan secara signifikan hasil 

post-tes siklus I dengan post-tes siklus II dan  post-tes siklus II dengan 

post-tes siklus III, menggunakan rumus: 

t =  

Keterangan: 

Md =  mean dari perbedaan post-tes siklus II dengan post-tes 

siklus I dan  post-tes siklus III dengan post-tes siklus II. 
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Xd  =  deviasi masing-masing subyek (d - Md) 

xd2  =  jumlah kuadrat deviasi 

d.b  = ditentukan dengan N-1 

Pengambilan keputusan menggunakan  angka pembanding t tabel 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika t hitung > t tabel Ho ditolak; Ha diterima; dan 

b. Jika t hitung < t tabel Ho diterima; Ha ditolak. 

(sumber: Muncarno, 2008:  26-32) 

 
3.6  Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan berbentuk siklus (cycle). siklus ini tidak hanya 

berlangsung satu kali tetapi beberapa kali hingga tujuan pembelajarannya 

dapat tercapai. Daur ulang dalam penelitian tindakan diawali dengan 

perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and 

evaluation), dan melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai Hopskins (dalam 

Arikunto, 2006: 105). 

 

Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 : Prosedur Penelitian Tindakan Kelas  
  Wardhani, dkk (2007: 2.4). 
 
 
 
3.7  Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

3.7.1 Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1. Menetapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu 

”menentukan kelipatan dan faktor bilangan”. 

2. Peneliti bersama guru mengadakan diskusi untuk membuat 

kesepakatan tentang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi 

ajar dan tujuan pembelajaran. 

3. Membuat pemetaan yang berisi, standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi Dasar (KD), Silabus dan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum KTSP. 

4. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa dan 

instrumen penilaian kinerja guru selama pembelajaran 

berlangsung serta LKS. 

6. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 



31 
 

 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengelola proses 

pembelajaran Matematika dengan menggunakan model 

Cooperatitive Learning tipe TPS meliputi beberapa tahap, yaitu: 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai 

2. Guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran untuk memancing dan membangkitkan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

Kegiatan Inti 

1. Pada tahap think, Guru memberikan beberapa contoh bentuk 

kelipatan di depan kelas untuk membangkitkan ingatan siswa 

tentang materi kelipatan dan faktor bilangan. 

2. Siswa membentuk kelompok berpasangan dengan teman 

sebangkunya (2 orang). 

3. Guru memberikan  LKS dengan materi yang diajarkan untuk 

dapat didiskusikan dengan teman sebangkunya dengan waktu ±20 

menit (pair). 

4. Pada tahap share, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

maju membacakan hasil diskusi dan meminta kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan. 

5. Pada pertemuan kedua siswa diberikan soal Post Test dengan 

waktu ± 15 menit untuk melihat tingkat penguasaan materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

Kegiatan Penutup 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
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2. .Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa. 

3.  Guru melakukan tindak lanjut. 

 
c. Tahap Observasi 

 Pengamatan selama proses pembelajaran dari kegiatan awal hingga 

akhir mengenai aktivitas belajar siswa dan kinerja guru selama 

proses pembelajaran.dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah dibuat.. Aspek-aspek yang diamati adalah (1) Situasi kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. (2) Aktivitas 

siswa diamati dengan memberikan nilai pada lembar observasi.(3) 

Data dari lembar observasi diperoleh dari setiap pertemuan pada 

masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas setiap siswa. 

 
d. Tahap Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data 

observasi apakah proses pembelajaran yang diterapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil analisis data 

yang dilaksanakan dalam tahap ini dipergunakan sebagai acuan 

untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 
3.7.2  Siklus II 

Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh peneliti untuk 

mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan 

dalam pelaksanaan siklus II. Materi pembelajaran siklus II ini adalah “ 

kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan”. Adapun pelaksanaan 

pada siklus II ini meliputi: 
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a. Tahap Perencanaan 

1. Mendata kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

2. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan refleksi dari siklus I. 

3. Menetapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu  ” 

kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan”. 

4. Membuat Pemetaan yang berisi standar kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar ( KD), Silabus dan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum KTSP. 

5. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

6. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa dan 

instrumen penilaian kinerja guru selama pembelajaran 

berlangsung serta soal tes untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa. 

7. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai 

2. Guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran untuk memancing dan membangkitkan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

Kegiatan Inti 
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1. Pada tahap think, guru memberikan contoh soal mengenai 

persekutuan dua bilangan dan meminta siswa untuk menjawab 

untuk mengetahui pengetahuan siswa. 

2. Siswa membentuk kelompok berpasangan dengan teman 

sebangkunya (2 orang). 

3. Guru memberikan LKS sesuai materi yang diajarkan untuk dapat 

didiskusikan dengan teman sebangkunya dengan waktu ±20 menit 

(pair). 

4. Pada tahap share, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

maju membacakan hasil diskusi dan meminta kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan. 

5. Pada pertemuan kedua siswa diberikan soal Post Test dengan 

waktu ± 15 menit untuk melihat tingkat penguasaan materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa. 

3. Guru melakukan tindak lanjut. 

c. Tahap Observasi 

Pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan menggunakan lembar 

observasi yang telah dibuat dengan aspek yang diamati meliputi: (1) 

Situasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 
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(2) Aktivitas siswa diamati dengan memberikan nilai pada lembar 

observasi. (3) Data dari lembar observasi diperoleh dari setiap 

pertemuan pada masing-masing siklus yang berupa skor aktivitas 

setiap siswa. 

 
d. Tahap Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan observasi. 

Hasil analisis digunakan untuk mengadakan revisi terhadap 

perencanaan yang telah dilaksanakan guna perbaikan kinerja praktisi 

dan merevisi perencanaan sehingga pada siklus selanjutnya menjadi 

lebih baik lagi. 

 
3.7.3 Siklus III 

Apabila penelitian sebelumnya belum menunjukan keberhasilan maka 

perlu dilanjutkan pada siklus III. Pada akhir siklus II telah dilakukan 

refleksi oleh peneliti untuk mengkaji proses pembelajaran yang 

dilakukan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus III. Pada siklus 

III ini diharapkan hasil pembelajaran akan meningkat lebih baik dari 

pada hasil siklus II. Materi pembelajarannya adalah “KPK dan FPB”. 

Adapun pelaksanaan pada siklus III ini meliputi: 

a. Tahap Perencanaan 

1. Mendata kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus II. 

2. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus III 

berdasarkan refleksi dari siklus II. 

3. Menetapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan, yaitu  
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”KPK dan FPB”. 

4. Peneliti bersama guru mengadakan diskusi untuk membuat 

kesepakatan tentang kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi 

ajar dan tujuan pembelajaran. 

5. Membuat Pemetaan yang berisi SK dan KD, Silabus dan Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum 

KTSP 

6. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

7. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa dan 

instrumen penilaian kinerja guru selama pembelajaran 

berlangsung serta soal tes untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa. 

8. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

 
 
 
 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai 

2. Guru melakukan apersepsi dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran untuk memancing dan membangkitkan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

Kegiatan Inti 
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1. Pada tahap think, guru memberikan contoh soal dan meminta 

siswa untuk menjawab untuk mengetahui pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa mengenai materi. 

2. Siswa membentuk kelompok berpasangan dengan teman 

sebangkunya (2 orang). 

3. Guru memberikan LKS sesuai dengan materi yang diajarkan 

untuk dapat didiskusikan dengan teman sebangkunya dengan 

waktu ±20 menit (pair). 

4. Pada tahap share, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

maju membacakan hasil diskusi dan meminta kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan. 

5. Pada pertemuan kedua siswa diberikan soal Post Test dengan 

waktu ± 15 menit untuk melihat tingkat penguasaan materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

Kegiatan Akhir 

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa. 

3. Guru melakukan tindak lanjut. 

c. Tahap Observasi 

Seperti siklus sebelumnya, Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan 

terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dibuat dengan aspek-aspek meliputi: (1) Situasi 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. (2) 
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Aktivitas siswa diamati dengan memberikan nilai pada lembar 

observasi. (3) Data dari lembar observasi diperoleh dari setiap 

pertemuan pada masing-masing siklus berupa skor aktivitas setiap 

siswa. 

 
d.  Tahap Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan melihat data observasi apakah proses 

pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Data hasil pelaksanaan siklus I, II, dan III 

kemudian dikumpulkan untuk digunakan dalam penyusunan laporan 

hasil penelitian tindakan kelas. Dari tahap kegiatan pada Siklus I, II, 

dan III hasil yang didapat yaitu: 

1. Guru memiliki kemampuan dalam menggunakan model 

pembelajaran TPS dengan optimal sehingga dapat merangsang, 

membimbing dan mengarahkan siswa ke dalam proses 

pembelajaran yang lebih aktif. 

2. Terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran matematika kelas IV SDN 4 Metro Utara 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 
3.8  Indikator Keberhasilan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe TPS dapat dikatakan berhasil apabila 

1. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar  pada setiap siklusnya.  

2. Pada akhir penelitian adanya ketuntasan hasil belajar siswa 75% dari 

jumlah 29 siswa dengan KKM 60. 
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