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METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut Aqib, dkk (2008) Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar 

siswa meningkat. Sedangkan menurut Arikunto (2006) Penelitian Tindakan Kelas adalah 

penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki/ meningkatkan 

mutu praktik pembelajaran. 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk siklus dimana 

penggunaan siklus ini tidak hanya satu kali tetapi digunakan berulang-ulang hingga 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. 

 Menurut Hufad (2009) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah 
sebagai berikut : 1) Untuk melakukan perubahan atau peningkatan praktik pendidikan yang 
teliti secara lebih langsung. 2). Untuk mendekatkan hasil penelitian dengan praktik guru di 
lapangan sehingga berdasarkan hasil riset guru dapat memperbaiki kinerjanya. 3). 
Mengembangkan profesionalisme para pendidik dalam lingkup kerja. 

Menuut Hopkins dalam Arikunto, (2006) daur ulang dam setiap siklus diawali dengan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi dari proses pelaksanaan 

tindakan, dan refleksi dan seterusnya sehingga peningkatan yang diharapkan tercapai 

(kriteria keberhasilan). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Gambar 2. Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Kemmis dan MC Taggart (dalam Hufad, 2009) 

B. Lokasi dan Waktu 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri 02 Titiwangi Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan 

pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, 

peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi peneliti.  
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Dengan beberapa pertimbangan dan alasan peneliti menentukan menggunakan waktu 

penelitian selama 3 bulan yaitu November, Desember 2012,dan dilanjutkan Januari 2013. 

Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian tersebut adalah selama 5 

bulan dari bulan september sampai Januari 2013 

C. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 02 Titiwangi Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah siswa 30 orang yang terdiri dari 18 

orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Pertimbangan penulis mengambil 

subyek penilitian tersebut dimana siswa kelas VI telah  memiliki kemandirian, mampu  

membaca,  menulis,dan berhitung, serta memiliki penalaran  yang cukup. 

 

D. Prosedur (langkah-langkah penelitian) 

1. Rancangan  Penelitian  

      Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas 

pembelajaran Matematika khususnya pada pokok bahasan luas segibanyak sederhana, 

dan luas lingkaran. dengan menggunakan strategi pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning. 

      Penelitaian tindakan kelas ini menggunakan bentuk kolaborasi. Seorang guru menjadi 

pihak kolaborator  sebagai observer dan peneliti sebagai pelaksana yang melaksanakan 



pembelajaran di kelas dan sekaligus sebagai penanggung jawab penuh penelitian tindakan 

ini. 

      Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga kali siklus yang sudah dianggap 

mampu memenuhi kepuasan peneliti dalam mencapai hasil yang diinginkan dan 

mengatasi persoalan yang ada. Siklus akan dilanjutkan ke siklus berikutnya  jika belum 

mencapai kriteria keberhasilan atau ketuntasan belajar yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

2. Langkah-langkah penelitian 

Siklus 1 

a. Perencanaan 

Pada siklus pertama, dimulai dengan tahapan perencanaan yang diawali dengan 

kegiatan pengenalan strategi pembelajaran pada siklus 

pertama, dimulai dengan tahapan perencanaan yang diawali dengan kegiatan 

pengenalan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning, yang 

direncanakan kegiatan sebagai berikut:  

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) matematika kelas VI pokok 

bahasan  luas segibanyak sederhana. Dalam  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) memuat skenario pembelajaran, alat peraga, LKS, alat evaluasi, dan 

lembarobservasi aktivitas siswa serta kinerja guru.  

b. Pelaksanaan  



Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaaan 

Pembelajaran (RPP). Pada siklus pertama difokuskan pada kegiatan pembelajaran 

dikelas. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Peneliti  melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun bersama antara peneliti dan kolaborator . 

2) Peneliti dan siswa melakukan tanya jawab  melalui alat peraga berupa gambar 

berbagai bentuk bangun datar, seperti ‘ coba sebutkan nama bangun datar 1, dan 

2!”. Setelah siswa menjawab pertanyaan, lalu peneliti menyampaikan materi 

sebagai pengantar dan mengarahkan suasana kelas menuju kondisi yang 

diinginkan. 

3) Peneliti membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok terdiri 

dari 5 orang secara heterogen. 

4) Peneliti  membagikan LKS pada masing-masing kelompok.  Adapun LKS yang 

diberikan  untuk semua kelompok adalah sama dan menjelaskan tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan untuk masing-masing kelompok. 

5) Siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas yang terdapat pada LKS. 

Kondisi kelas disesuaikan kegiatan yang dilakukan, yaitu posisi kursi diputar 

untuk saling berhadapan pada masing-masing kelompok. 

6) Peneliti  sebagai fasilitator dan motivator bagi kelompok yang mengalami 

kesulitan. 



7) Kegiatan diarahkan pada kegiatan individu dari masing-masing kelompok, yaitu 

bagi siswa yang berani mempersentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

8) Pada akhir pembelajaran, peneliti bersama siswa menyimpulkan  pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

c. Observasi 

       Pada tahapan ini dilakukan observasi secara langsung dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disusun dan melakukan penilaian terhadap hasil tindakan  

dengan alat evaluasi yang telah ada.  

       Pada saat proses pembelajaran, kolaborator yang bertindak sebagai observer 

melakukan pengamatan dan mencatat pelaksanaan pembelajaran yaitu mengenai 

aktivitas siswa dan kinerja guru. Data yang diperoleh akan diolah, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang 

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya. 

d. Refleksi 1 

Tahap akhir dari siklus pertama adalah tahapan refleksi. Pada tahapan refleksi 

peneliti dan kolaborator menganalisis aktivitas siswa dan kinerja guru serta hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, sebagai acuan dalam membuat 

rencana tindakan pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

Siklus II  



a. Perencanaan  

Siklus kedua sama dengan siklus pertama. Siklus yang kedua juga terdiri dari 

empat tahapan. Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah yang timbul 

pada siklus pertama. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak peneliti dan kolaborator 

dengan mengacu pada hasil refleksi pada siklus pertama. Selanjutnya, dilakukan 

penetapan alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan pada tahapan tindakan 

penyusunan skenario pembelajaranyang mencakup alternatif pemecahan masalah 

pada siklus pertama yang disusun sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada 

stretegi pembelajaran Contextual Teaching and learning. 

Pada siklus kedua ini pokok bahasan yang akan disampaikan adalah luas 

lingkaran. Alat peraga/media yang digunakan  berupa benda-benda yang ada di 

sekeliling siswa. Lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja guru yang digunakan 

tetap sama seperti siklus  pertama.         

b. Pelaksanaan  

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan mengacu pada 

skenario yang tertulis dalam Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP). Kegiatan ini 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Peneliti  melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun bersama antara peneliti dan 

kolaborator. 



2) Peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa tentang benda-benda yang ada 

disekitar siswa yang berbentuk lingkaran,  seperti “anak-anak coba kalian 

sebutkan benda-benda yang ada di sekeliling kalian baik di dalam kelas atau 

diluar kelas yang berbentuk lingkaran?”,dan pertanyaan lainnya yang 

berhubungan dengan lingkaran.  

3) Setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru Peneliti menjelaskan materi 

mengenai  luas lingkaran sebagai pengantar. Agar siswa tidak mengalami 

kesulitan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

4) Peneliti menyuruh siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang 

secara heterogen. 

5) Peneliti membagikan LKS pada masing-masing kelompok.  LKS yang diberikan 

pada masing-masing kelompok adalah sama. 

6) Siswa melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada 

LKS. Peneliti berkeliling untuk memotivasi kelompok dan anggota 

kelompoknya yang mengalami kesulitan. 

7) Kelompok yang telah siap diberikan kesempatan untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

8) Masing-masing kelompok menanggapi atau memberikan pertanyaan yang kurang 

dipahami dari apa yang dijelaskan olehtemannya, dan kelompok yang maju 

kedepan memberi respon. 



9) Diakhir pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan semua hasil diskusi 

yang telah dipersentasikan. 

 

 

             c.  Observasi 

       Sama dengan observasi yang dilakukan disiklus pertama, siklus kedua pada 

tahapan observasi juga dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

hingga pembelajaran berakhir.Pada tahapan ini dilakukan observasi secara langsung 

dengan menggunakan format observasi yang telah disusun dan melakukan penilaian 

terhadap hasil tindakan  dengan format evaluasi yang telah ada.  

       Pada saat proses pembelajaran, kolaborator yang bertindak sebagai observer 

melakukan pengamatan dan mencatat pelaksanaan pembelajaran yaitu mengenai 

aktivitas siswa dan kinerja guru. Data yang diperoleh akan diolah, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang 

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya. 

d.   Refleksi II 

Pada tahapan refleski siklus kedua  sama dengan seperti refleksi pada siklus 

pertama. Peneliti dan kolaborator menganalisis proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti dan siswa, sehingga data yang diperoleh akan diolah, digeneralisasikan 

agar diperoleh kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus 

yang dilaksankan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya.    



 

Siklus III  

a. Perencanaan  

Siklus ketiga sama dengan siklus pertama dan kedua . Siklus yang ketiga juga 

terdiri dari empat tahapan. Pada tahap perencanaan, dilakukan identifikasi masalah 

yang timbul pada siklus kedua. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak peneliti dan 

kolaborator dengan mengacu pada hasil refleksi pada siklus kedua. Selanjutnya, 

dilakukan penetapan alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan pada 

tahapan tindakan. Pada siklus III Peneliti dan kolaborator menyusun skenario 

pembelajaran dengan materi pembelajaran volume prisma segitiga dengan langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan  stretegi pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning. 

Pada siklus ketiga ini alat peraga yang digunakan  berupa benda berbentuk prisma 

segitiga. Lembar observasi yang digunakan masih sama dengan siklus I dan II, yaitu  

lembar observasi aktivitas siswa dan kinerja guru. 

b. Pelaksanaan 

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan mengacu pada 

skenario yang tertulis dalam Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP). Kegiatan ini 

diuraiakan sebagai berikut. 

a. Peneliti  melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Perbaikaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun bersama antara peneliti dan kolaborator. 



b. Peneliti dan siswa melakukan tanya jawab mengenai alat peraga yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran seperti. “anak-anak perhatikan bentuk bangun  apa 

yang bapak pegang? coba siapa yang tahu angkat tangan.”  

c. Setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru, Peneliti menjelaskan kompetensi 

yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran, dan peneliti menyampaikan 

materi mengenai  volume prisma segitiga  sebagai pengantar. Agar siswa tidak 

mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

d. Peneliti meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5- 6 orang 

secara heterogen. 

e. Peneliti membagikan LKS dan sebuah alat peraga pada masing-masing kelompok.  

LKS dan alat peraga yang diberikan masing-masing kelompok adalah sama. 

f. Siswa melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan masalahyang ada pada 

LKS. Peneliti berkeliling untuk memotivasi kelompok dan anggota 

kelompoknya yang mengalami kesulitan. 

g. Kelompok yang telah siap diberikan kesempatan untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

h. Masing-masing kelompok menaggapi atau memberikan pertanyaan yang kurang 

dipahami dari apa yang dijelaskan oleh temannya, dan kelompok yang maju ke 

depan memberikan respon dari  apa yang dipertanyakan oleh kelompok lain. 

i. Diakhir pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan semua hasil diskusi 

yang telah dipersentasikan.    



 

c. Observasi 

 Sama dengan observasi yang dilakukan disiklus pertama, dan siklus kedua. Pada 

siklus ketiga tahapan observasi juga dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung hingga pembelajaran berakhir.  Pada tahapan ini dilakukan observasi 

secara langsung dengan menggunakan format observasi yang telah disusun dan 

melakukan penilaian terhadap hasil tindakan  dengan format evaluasi yang telah ada.  

       Pada saat proses pembelajaran, kolaborator yang bertindak sebagai observer 

melakukan pengamatan dan mencatat pelaksanaan pembelajaran yaitu mengenai 

aktivitas siswa dan kinerja guru. Data yang diperoleh akan diolah, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang 

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan untuk siklus selanjutnya  

d. Refleksi III 

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi oleh peneliti dan kolaboratoruntuk mengkaji 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan mengkaji aktivitas serta hasil 

belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, sebagai acuan dalam membuat 

rencana pembelajaran tindakan pada siklus selanjutnya hingga tercapai tujuan yang 

diharapkan dari penelitian tindakan kelas. 

 

 

3. Instrumen Penelitian 



 

Untuk mendapatkan informasi dan data selama penelitian, maka digunakan beberapa 

instrumen yakni: 

1) Lembar panduan observasi 

Instrument ini dirancang peneliti agar dapat berkolaborasi dengan observer. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai  aktivitas 

belajar siswa, dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti selama 

penelitian tindakan kelas.   

2) Lembar kerja Siswa (LKS) 

LKS digunakan selama proses pembelajaran berlangsung dengan penerapan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning  untuk membentuk pemahaman siswa 

terhadap materi  yang dipelajari. Selain itu LKS dapat memberikan pengalaman 

langsung berupa langkah-langkah dalam melakukan sebuah kegiatan sehingga 

menarik untuk diikuti oleh siswa. 

3) Tes Hasil Belajar  

Instrument ini digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan pembelajaran disetiap siklusnya. Tes ini berisikan soal 

yang berkaitan dengan materi yang akan dan telah dipelajari sebelumnya. Tes hasil 

belajar ini juga digunakan untuk  menjaring data mengenai peningkatan hasil belajar 

siswa khususnya mengenai penguasaan materi yang dibelajarkan. Bentuk tes berupa 

soal uraian. 



 

4. Tehnik analisis data 

Analisis data digunakan untuk mencermati setiap langkahyang dibuat, mulai dari 

tahap persiapan, proses,sampai dengan hasil penelitian, dan dilakukan untuk 

memperkirakan apakah semua aspek dalam pembelajaran yang terlibat didalamnya sudah 

sesuai dengan kapasitasnya.   

Data yang diperoleh dalam penelitaian terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah proses penilaian 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta 

didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagi alat evaluasi baru lembar 

pengamatan dipakai untuk: (a) menilai minat, sikap dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam diri peserta didik dan (b) melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu 

maupun kelompok. Teknik yang digunakan adalah daftar ceklis. Analisis ini dihitung 

dengan menggunakan rumus sederhana yaitu: 

 

   A = ∑ Siswa aktivitas   x 100 % 

∑ Siswa  

 

 

b. Data kuantitatif 



Pada penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan  kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika.Analisis ini hanya menggunakan 

statistik sederhana, yaitu sebagai berikut. 

1. Rumus Peningkatan Nilai 

 

Nilai sesudah tindakan – Nilai sebelum tindakan 
          Presentase peningkatan =         X 100 

Nilai sebelum Tindakan 

(Arikunto, 2006) 
 

2. Rata-rata Hasil Belajar  

 

X = Rata-rata Hasil Belajar 

3. Ketuntasan belajar klasikal      

 

KTB = Ketuntasan Belajar Klasikal 

5.  Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah  dengan menggunakan  

strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada mata pelajaran 

Matematika Kelas VI diharapkan.  

X = ∑ nilai siwa 

           ∑siswa  

KTB = ∑  Siswa yang tuntas belajar    x 100 % 

                ∑Seluruh siswa  



1. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

yaitu 51%-75%  pada masing-masing aspek. 

2. Tercapainya ketuntasan belajar  individual dengan nilai KKM  65. 

3. Tercapainya ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


