
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Setting Penelitian 

Penelitian ini merupakan tindakan kelasn (PTK) yaitu suatu penelitian yang 

bersifat praktis, situasional, kondisional, dan kontekstual, berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di SD. 

 

Penelitian dilaksanakan di SDN 3 Cipadang yang berlokasi di sebelah kanan 

jalan raya Cipadang berdekatan dengan kantor PTP VII Cipadang Desa 

Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

B.  Faktor Yang Diteliti 

Faktor yang diteliti adalah: 

1. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

2. Hasil belajar Matematika siswa, yaitu tes akhir siklus 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi tes. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat. Proses observasi dilakukan oleh dua orang dari tim peneliti untuk 

mengamati guru dalam kelas selama melaksanakan tindakan dalam proses 

pembelajaran digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran   sebagai   upaya   untuk   mengetahui   kesesuaian   antara 
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perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan dengan 

penyapuan setiap 10 menit selama proses pembelajaran. Dana aktivitas 

diperoleh   dengan   menggunakan   lembar   observasi.   Aktivitas   siswa 

menggunakan tanda "√" indikator yang diobservasi mencangkup sebagai 

berikut. 

a. Mendengarkan/memperlihatkan penjelasan guru 

b. Mengerjakan lembar kerja siswa dan latihan soal 

c. Keterampilan menggunakan alat peraga 

d. Bertanya antar sisiwa dengan guru 

e. Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan siswa 

f. Mengkomunikasikan hasil kerja individu. 

 

2. Tes 

Tes dilakukan dengan cara tertulis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga. Tes diberikan setiap akhir siklus pembelajaran.  

 

D.   Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat tes, lembar observasi, 

dan catatan lapangan. 
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1. Perangkat Tes 

Tes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tes 

diberikan setiap akhir siklus pembelajaran. 

 

2. Lembar Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran  sebagai  upaya  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan dengan 

penyapuan setiap 10 menit selama proses pembelajaran. Data aktivitas 

diperoleh  dengan  menggunakan  lembar  observasi  aktivitas   siswa 

menggunakan tanda "√". Indikator yang diobservasi mencakup sebagai 

berikut. 

a. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

b. Mengerjakan lembar kerja siswa dan latihan soal 

c. Keterampilan menggunakan alat peraga 

d. Bertanya antar siswa dengan guru 

e. Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan siswa 

f. Mengkomunikasian hasil kerj a individu 

 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif yang 

tidak terekam selama pemberian tindakan. Catatan lapangan ini dapat 

berupa catatan perilaku siswa dan permasalahan yang dapat dijadikan 
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perkembangan bagi pelaksanaan langkah berikutnya ataupun masukan 

terhadap keberhasilan yang sudah dicapai. 

 

E.  Teknik Analisis Aktivitas Siswa  

1. Analisis data aktivitas siswa 

Untuk melihat aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dilakukan observasi.  Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menganalisis data aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung jumlah check list (√) pada lembar observasi berdasarkan 

indikator aktivitas yang telah ditentukan. 

b. Menghitung persentasi dari setiap indikator aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa. Jika suatu indikator aktivitas dilakukan siswa lebih dari 60% 

dari frekuensi yang sudah ditentukan, maka siswa termasuk aktif untuk 

indikator tersebut dan berilah tanda check list (√). 

c. Menghitung jumlah check list (√) untuk semua indikator aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa. 

d. Menghitung persentasi semua indikator aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa. Jika siswa melakukan lebih atau sarna dengan 75% dan semua 

indikator aktivitas yang ditentukan dilakukan siswa secara aktif maka 

siswa dikategorikan aktif. 

e. Setelah diperoleh jumlah yang aktif, maka dilakukan perhitungan 

persentase siswa yang aktif dengan rumus : 

PSA = 
𝑁𝐴

𝑁
× 100% 
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Keterangan : 

PSA  = Persentase siswa yang aktif  

NA  = Banyaknya siswa yang aktif  

N       = Banyaknya siswa keseluruhan 

f. Kemudian menghitungn rata-rata persentase siswa yang aktif untuk 

setiap siklus 

Arikunto (1992 : 17) mengklarifikasi aktivitas siswa sebagai berikut : 

81% - 100% adalah aktivitas siswa sangat baik  

61% - 80% adalah aktivitas siswa baik  

41% - 60% adalah aktivitas siswa cukup  

21% - 40% adalah aktivitas siswa kurang  

0% - 20% adalah aktivitas siswa kurang sekali. 

 

2. Analisis data hasil belajar 

Dari hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes pada setiap 

akhir siklus pelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menganalisis data hasil belajar siswa adalah sebagai berikut : Diambil dari 

nilai rata-rata tes akhir dengan rumus  

�̅� =
∑𝑁𝑆
∑𝑁

 

Keterangan:  

�̅�     = rata-rata kelas 

∑𝑁𝑆  = jumlah nilai seluruh siswa  

∑𝑁 = jumlah siswa 
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F.  Rencana Tindakan 

Pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri 

dari beberapa pertemuan. Setiap siklus terdiri dari : perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Menyusun rancarigan pembelajaran dan menyusun lembar kegiatan yang 

akan diberikan kepada siswa saat belajar kelornpok, mempersiapkan 

model, merancang alat penelitian yang akan diterapkan. 

 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat 

dalam skenario pembelajaran. 

Adapun urutan kegiatan secara garis besar sebagai berikut: 

a. Mengawali   pelajaran   dengan   pendahuluan   yaitu   memberikan 

motivasi dan persepsi.  

b. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-6 siswa. 

c. Didalam kelompok siswa belajar sestiatu yang baru dengan cara 

bekerja kelompok, menemukan dan mengkontruksi pengetahuan dan 

keterampilan yang diperolehnya dengan diskusi.  

d. Mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertaya.  

e. Menggunakan   model   untuk   menjelaskan   konsep-konsep   dalam 

matematika. 

f. Melakukan kegiatan refleksi pada setiap akhir kegiatan.  
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g. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara, yaitu : 

kerja sama siswa dalam kelompok, cara berdiskusi, latihan-siswa dan 

tes pada kelas. 

 

3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap siswa, yang meliputi kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami dan membuat 

kesimpulan setelah proses belajar-mengajar berlangsung. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis hasil belajar dan pengamatan, serta 

menentukan kemajuan dan kelemahan yang terjadi, sebagai dasar 

perbaikan selanjutnya. 
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Siklus I 

Pada siklus pertama mated pembelajaran adalah "sifat-sifat bangun datar". 

Langkah-langkah skenario pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengecek kehadiran siswa 

b. Guru mengkondisikan kelas (memeriksa kesiapan siswa untuk menerima 

pelajaran). 

c. Guru memasuki langkah pendahuluan yaitu apersepsi. Tindakan yang 

diambil sesuai dengan keterangan guru dalam membuka pembelajaran,-

dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang dikaitkan dengan pokok 

bahasan sifat-sifat bangun datar. 

d. Tindakan pada kegiatan inti adalah sebagai berikut; Siswa mengerjakan tes 

awal atau pretes 

- Siswa dibantu guru membentuk beberapa kelompok belajar, masing-

masing kelompok terdiri dari 2 orang atau teman 

- Siswa diperintahkan oleh guru untuk menganalisis sifat-sifat bangun 

datar dengan melihat media gambar yang ada dipapan tulis. Siswa 

dibagikann potongan-potongan karton yang berisi tulisan sifat-sifat 

bangun datar, potongan-potongan tersebut akan dicocokan dengan 

gambar bangun datar yang telah ditempel dipapan tulis. 

- Masing-masing kelompok, mencocokan sifat bangun datar dengan 

gambar bangun datar yang ada dipapan tulis, kelompok yang tidak 

tepat mencocokan diberi hukuman. 

- Siswa mengerjakan tes atau postest.  

e. Guru menutup pelajaran dan memberikaakesimpulan dan saran 
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Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh guru bersama peneliti untuk 

mengkaji strategi pembelajaran yang diberikan dan mengkaji perubahan 

Aktivitas siswa selama diberikan tindakan, sebagai acuan untuk membuat 

rencana tindakan baru pada pertemuan berikutnya. 

 

Siklus II 

Materi yang diajarkan pada siklus II adalah " Sifat-sifat Bangun Ruang" 

Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh peneliti untuk mengkaji proses 

pembelajaran yang dilakukan guru dan mengkaji aktifitas siswa selama 

pembelajaran baru pada siklus-siklus berikutnya. 

 

Siklus III 

Materi yang diajarkan pada siklus III adalah " Jaring-jaring Bangun 

Ruang". Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh peneliti untuk mengkaji 

proses pembelajaran yang dilakukan guru dan mengkaji aktifitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Sebagai acuan dalam membuat rencana 

tindakan pembelajaran baru pada siklus-siklas berikutnya.  

 

G.  Indikator Keberbasilan 

Pembelajaran dalam penelitian ini dinyatakan berhasil apabila : 

a. Aktivitas siswa mencapai sekurang-kurangnya 75% 

b. Rata-rata hasil belajar siswa serendah-rendahnya 55% 

c. Banyak siswa yang tuntas (nilai 60 keatas) sekurang-kurangnya 70%. 


