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METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Setting Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara, 

di kelas VI pada mata pelajaran Matematika. Adapun pertimbangan peneliti dalam 

menetapkan tempat uji coba penelitian adalah, bahwa SDN 2 Sumur Putri  merupakan 

tempat tugas peneliti. 

 
3.1.2 WaktuPenelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2012-2013. 

 
3.1.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VI (enam) semester I SDN 2 Sumur 

Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sebanyak 22 orang 

terdiri dari laki-laki 10 siswa dan perempuan 12 siswi. Mata pelajaran yang dipilih 

untuk melaksanakan penelitian ini adalah mata pelajaran Matematika. 

 
 
 
1.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan terhadap suatu kegiatan yang 

sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Wardhani, dkk. (2007: 13) 

mengungkapkan 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. Secara garis besar terdapat 

empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 

4) refleksi (Arikunto, dkk. 2006: 16) sebagaimana tergambar dalam alur siklus penelitian 

tindakan kelas di bawah ini: 
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                     SIKLUS II 

 

 

 
Gambar 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber : Modifikasi dari Arikunto (2006: 16) 
 

3.3 Tahapan Penelitian Siklus I 

3.3.1 Refleksi Awal 

Refleksi awal dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan partisipan (teman sejawat 

atau dari praktisi lain) mencari informasi untuk mengenali atau mengetahui kondisi 

awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. Dari temuan-temuan awal, 

difokuskan pada identifikasi masalah yang nyata, jelas dan mendesak untuk dicari 
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solusinya. Setelah pembelajaran dilaksanakan ternyata, siswa sulit melakukan 

kegiatan perancangan suatu karya tersebut. Dalam hal ini dapat ditelusuri beberapa 

penyebab kesulitan siswa dalam melakukan perancangan alat, melakukan pengkajian 

terhadap alur proses belajar mengajar yang sudah dilakukan, sarana yang diperlukan, 

alokasi waktu, atau pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang diperlukan siswa. 

 
3.3.2 Tahap Perencanaan  

Kegiatan pada tahapan perencanaan meliputi: 

1. Menetapkan rancangan pembelajaran di kelas dalam siklus I. 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 

a. Kompetensi Dasar 

Menentukan kompetensi dasar yang sesuai dengan standar isi atau silabus 

pembelajaran yang telah tersedia. 

 

 

b. Indikator 

Indikator dikembangkan dari kompetensi dasar dengan memperhatikan 

perkembangan dan kemampuan setiap siswa. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dirancang berdasarkan indikator yang telah dirumuskan 

dari SK dan KD. 

d. Media Pembelajaran 

Berupa benda yang dapat dipakai untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

 



3.3.3 Tahap Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan penelitian. Prosesnya mengikuti urutan yang terdapat dalam 

skenario pembelajaran sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal 

a. Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

diajarkan. 

b. Memotivasi siswa dengan bercerita pendek yang ada kaitannya dengan materi 

yang akan diajarkan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengemukakan masalah yang akan dicari jawabannya setelah menggunakan 

media yang disediakan. 

b. Diskusi pengarahan tentang bagaimana menggunakan media. 

c. Guru membantu memberikan informasi yang diperlukan. 

d. Guru memberikan pujian kepada siswa yang giat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

e. Siswa melaporkan hasil pembelajaran kepada guru. 

3. Kegiatan akhir 

a. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi pelajaran. 

b. Melakukan tindak lanjut. 

 
3.3.4 Observasi 



Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai 

dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dan seberapa jauh proses yang terjadi 

dapat diharapkan menuju sasaran yang diharapkan. Observasi dilakukan oleh 

observer (teman sejawat) terhadap siswa dan peneliti sebagai objeknya dengan 

menggunakan lembar pengamatan yang telah disediakan. 

 
3.3.5 Refleksi dan Evaluasi 

Refleksi merupakan analisis, memahami, dan membuat kesimpulan  terhadap semua 

informasi yang diperoleh dari pelaksanaan proses belajar mengajar. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis kendala yang dihadapi siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran. Hasil dari refleksi dijadikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan 

pada siklus berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria, 

misalnya kriteria efektivitas pengajaran. 

 
3.4 Siklus II 

Berdasarkan refleksi pertama dari siklus pertama, penulis membuat rencana tindakan dalam 

siklus berikutnya. 

3.4.1 Tahap Perencanaan  

Pada tahap perencanaan akan ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan silabus, rencana pembelajaran, dan bahan ajar. 

2. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar observasi untuk siswa 

dan untuk guru, lembar kerja siswa, dan alat evaluasi. 

3. Menentukan materi. 

 
3.4.2 Tahap Pelaksanaan  



1. Kegiatan membuka pelajaran 

a. Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

diajarkan. 

b. Memotivasi siswa dengan bercerita pendek yang ada kaitannya dengan materi 

yang akan diajarkan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti pembelajaran 

a. Mengemukakan masalah yang akan dicari jawabannya setelah menggunakan 

media. 

b. Pelaksanaan kegiatan penggunaan media. 

c. Diskusi pengarahan tentang bagaimana memecahkan masalah setelah 

menggunakan media. 

d. Guru membantu memberikan informasi yang diperlukan. 

e. Guru memberikan pujian kepada siswa yang giat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

f. Siswa melaporkan hasil pembelajaran kepada guru. 

3. Kegiatan akhir 

a. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi pelajaran. 

b. Melakukan tindak lanjut. 

 
3.4.3 Observasi 

Dalam kegiatan pada tahap ini masih sama seperti pada kegiatan observasi siklus I 

yaitu observasi dilakukan selama proses proses pembelajaran dari kegiatan awal 

sampai kegiatan akhir yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan lembar 



observasi yang telah disepakati bersama. Pada siklus ini akan diketahui apakah sikap 

dan semangat belajar anak mengalami kemaajuan atau tidak.  

 
3.4.4 Refleksi  

Kelemahan kelebihan dan kendala dalam proses pembelajaran siklus kedua menjadi 

bahan untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan penulis. 

 

 

3.5 Siklus III 

3.5.1 Perencanaan Tindakan  

Pada tahap perencanaan akan ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan silabus, rencana perbaikan pembelajaran, dan bahan ajar. 

2. Menyiapkan instrument penelitian yang terdiri atas lembar observasi untuk guru 

dan siswa, lembar kerja siswa, dan alat evaluasi. 

3. Menentukan materi. 

 
3.5.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Kegiatan membuka pelajaran 

a. Melakukan apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

diajarkan. 

b. Memotivasi siswa dengan bercerita pendek yang ada kaitannya dengan materi 

yang akan diajarkan. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti pembelajaran 



a. Mengemukakan masalah yang akan dicari jawabannya setelah menggunakan 

media. 

b. Pelaksanaan kegiatan penggunaan media. 

c. Diskusi pengarahan tentang bagaimana memecahkan masalah setelah 

menggunakan media. 

d. Guru membantu memberikan informasi yang diperlukan. 

e. Guru memberikan pujian kepada siswa yang giat dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

f. Siswa melaporkan hasil pembelajaran kepada guru. 

3. Kegiatan akhir 

a. Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi pelajaran. 

b. Melakukan tindak lanjut. 

 
3.5.3 Observasi 

Dalam kegiatan pada tahap ini masih sama seperti pada kegiatan observasi siklus I 

yaitu observasi dilakukan selama proses proses pembelajaran dari kegiatan awal 

sampai kegiatan akhir yang dilakukan oleh observer dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disepakati bersama. Pada siklus ini akan diketahui apakah sikap 

dan semangat belajar anak mengalami kemajuan atau tidak.  

 
3.5.4 Refleksi  

Kelemahan kelebihan dan kendala dalam proses pembelajaran siklus kedua menjadi 

bahan untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan penulis. 

 
3.6 Instrumen Penelitian 



Instrumen penelitian ini yang akan diteliti adalah matapelajaran Matematika dengan pokok 

bahasan menyelesaikan soal cerita. 

1. Lembar pengamatan aktivitas siswa untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa 

selama pembelajaran, alatnya berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

2. Tes akhir berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, alat pengumpul data 

berupa tes tertulis dan tes unjuk kerja. 

3. Dokumentasi umum yang berkenaan dengan penelitian ini. 

 
3.7 Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, dan review. Keabsahan 

data diperiksa dengan benar oleh penyidik, yaitu dengan bantuan pengamat lain Moleong 

dalam (Aqib dkk, 2006:105). 

 
Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa dan 

keterampilan kooperatif siswa, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan 

prestasi belajar siswa (Aqib dkk, 2006:105). 

 
3.8 Teknik Analisa Data 

Menurut Fraenkel dan wallen dalam (Supriatna, 2009:79), analisis data adalah suatu kegiatan 

untuk mencermati setiap langkah yang dibuat, mulai dari tahap persiapan, proses sampai 

hasil pembelajaran, dalam arti apakah langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai atau belum. Jadi, teknik analisa data yang diakukan yaitu: a) 

mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama siklus I, baik data kualitatif 

maupun data kuantitatif, b) menganalisis data dilakukan dengan melakukan deskriptif untuk 

data kualitatif dan presentase untuk data kuantitatif, c) menguji keberhasilan penelitian 



dengan cara membandingkan hasil pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara 

hasil tes pada setiap siklus.  

 
3.9 Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

1. Aktivitas belajar Matematika siswa kelas VI mencapai 70% dari semua aspek yang 

diamati. 

2. Prestasi belajar matematika siswa kelas VI meningkat sebanyak 60% siswa yang 

mengikuti pembelajaran mendapatkan nilai sama atau lebih dari KKM setelah 

menggunakan media pembelajaran 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


