
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 02 Makarti

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada semester 2

Tahun Pelajaran 2009/2010. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dimulai

sejak bulan Februari sampai dengan April 2010.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 02 Makarti

Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan jumlah siswa

sebanyak 28 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 13 siswa

perempuan dengan latar belakang kemampuan yang beragam. SDN 02

Makarti merupakan sekolah tempat tugas peneliti. Ruang kelas IV terletak

diantara ruang kelas III dan ruang kelas V. Jumlah tempat duduk siswa

sebanyak 14 pasang dengan formasi berbanjar. Sebagian besar siswa dari

sekolah ini berasal dari keluarga yang bekerja sebagai petani.

C. Faktor yang Diteliti.

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitin ini meliputi aspek aktivitas

belajar siswa dan aspek hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran matematika dengan pemanfaatan alat peraga.

D. Sumber Data.
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Dalam penelitian ini sumber data berasal dari kegiatan belajar siswa

dan dari kegiatan guru sebagai peneliti. Data kualitatif merupakan kegiatan

belajar siswa dan kegiatan guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Data kuantitatif berasal dari hasil belajar siswa melalui pemberian tes pada

setiap akhir pertemuan.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama penelitian

berlangsung, baik data kuantitatif maupun kualitatif.

2. Menganalisis data dengan membuat tabulasi dan persentase, serta disajikan

dalam bentuk tabel dan grafik.

3. Menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil

pengolahan data dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

4. Melakukan interpretasi, untuk menentukan langkah-langkah perbaikan

selanjutnya.

5. Pengumpulan data kualitatif kegiatan siswa dilakukan dengan kegiatan

observasi selama proses pembelajaran. Data hasil belajar siswa dilakukan

dengan memberikan tes di akhir pembelajaran.

F. Alat Pengumpul Data.

1. Lembar panduan observasi, instrumen ini dibuat dan dirancang oleh

peneliti. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data

mengenai aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru.
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2. Kuisioner, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pendapat siswa

mengenai penggunaan alat peraga yang dilakukan setelah seluruh

pelaksanaan program tindakan.

3. Tes hasil belajar, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data

mengenai peningkatan hasil belajar siswa.

G. Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan semua data selama penelitian berlangsung, baik data

kuantitatif maupun kualitatif, selanjutnya menganalisis data tersebut

dengan membuat tabulasi dan persentase, serta menyajikannya dalam

bentuk tabel dan grafik.

2. Menguji hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil pengolahan

data dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

H. Prosedur Penelitian.

Syukri dalam Aunnurahman, dkk. (2009: 3-6-3-7) mendefinisikan

bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat

reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka (guru) dalam

melaksanakan tugasnya. Penelitian berbentuk daur yang meliputi tahap

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan tahap refleksi.

Keempat tahapan tersebut diilustrasikan berikut ini:
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Siklus I

Siklus II

Siklus ke - n

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.

I. Tahap Pelaksanaan Tindakan.

1. Siklus I.

a. Perencanaan.

Menyiapkan perangkat penelitian meliputi rencana pembelajaran,

lembar observasi siswa, Lembar Kerja Siswa dan alat peraga.

b. Pelaksanaan Tindakan.

Rencana
Tindakan

Pelaksanaan
Tindakan

Observasi

Refleksi

Rencana
Tindakan

Observasi

Refleksi

Pelaksanaan
Tindakan
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1) Menunjukkan aneka bangun ruang dari bekas kotak makanan,

minuman atau obat yang biasa dijumpai siswa.

2) Mengadakan tanya jawab tentang bangun ruang yang ada di sekitar

siswa.

3) Siswa dengan menggunakan model bangun ruang menyelidiki

sifat-sifat bangun kubus dan balok dengan mencari sendiri jumlah

sisi datar, rusuk, dan sudut dalam kelompok yang terdiri dari 4

siswa dengan mengisi Lembar Kerja Siswa.

4) Presentasi hasil kerja kelompok dan diskusi kelas.

5) Menggunakan model bangun ruang berongga untuk memperjelas

konsep sisi datar kubus dan balok. Menggunakan model kerangka

kubus dan balok untuk memperjelas konsep rusuk dan sudut.

6) Bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja yang diperoleh hari

ini, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran.

7) Mengevaluasi hasil belajar siswa baik penilaian proses dan

penilaian akhir.

c. Observasi.

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan

pengamatan pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh yang

dilaksanakan peneliti.

d. Refleksi.

Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus kedua.

2. Siklus II.

a. Tahap Perencanaan.
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1) Menyiapkan perangkat penelitian dengan memperhatikan hasil

refleksi pada siklus 1 meliputi rencana pembelajaran, lembar

observasi siswa, Lembar Kerja Siswa dan alat peraga.

b. Tahap Pelaksanaan.

1) Menjelaskan materi jaring-jaring balok dan kubus dan mengadakan

tanya jawabtentang jaring-jaring bangun ruang yang ada di sekitar

siswa.

2) Siswa dengan menggunakan model bangun ruang menyelidiki

bentuk jaring-jaring kubus dan balok dalam kelompok yang terdiri

dari 4 siswa dengan cara memotong sisi rusuk dari beberapa posisi

yang berbeda, kemudian menempelkannya pada kertas karton yang

telah disediakan.

3) Menggunakan model jaring-jaring kubus dan balok dari hasil kerja

siswa untuk membuat gambar jaring-jaring kubus dan balok.

4) Siswa mencoba menggambar jaring-jaring balok dan kubus dengan

dibantu oleh guru.

5) Siswa memotong jaring-jaring kubus dan balok kemudian

membentuknya menjadi bangun kubus dan balok.

6) Mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang apa saja yang

diperoleh hari ini, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran.

7) Mengevaluasi hasil belajar siswa baik penilaian proses dan

penilaian akhir.

c. Observasi.



18

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan

pengamatan pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh yang

dilaksanakan peneliti.

d. Refleksi.

Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah

pelaksanaan penelitian.


