
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas

IV SDN 1 Kuta Dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

dengan jumlah siswa 17 anak yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 6

siswa perempuan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 1 Kuta Dalom, Kecamatan Way

Lima, Kabupaten Pesawaran yang merupakan tempat tugas peneliti.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran

2013/2014 selama 4 bulan.

B. Sumber Data

Data penelitian diperoleh melalui tes dan non tes yaitu hasil evaluasi siswa

dan observasi.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama kegiatan pelaksanaan tindakan, yaitu

dengan menggunakan teknik tes dan non tes.

1. Teknik Tes

Teknik tes merupakan salah satu alat, cara, dan langkah-langkah yang

sistematik untuk digunakan dalam mengukur sejumlah perilaku tertentu

siswa (Ruminiati, 2007:3.18). Dalam penelitian ini, teknik tes digunakan

untuk mengumpulkan data-data nilai siswa guna mengetahui hasil belajar

siswa pada mata pelajaran matematika menggunakan alat peraga pada

siswa kelas IV SDN 1 Kuta dalom Kecamatan Way Lima Kabupaten

Pesawaran.

2. Teknik Non tes

Teknik non tes adalah alat penilaian yang prosedurnya tidak sistematis

sebagaimana teknik tes. Akan tetapi, teknik non tes ini dapat dilakukan

untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sikap, atau

kepribadian siswa (Ruminiati, 2007:3.18). Teknik non tes dilakukan

melalui observasi yang merupakan kegiatan melihat sesuatu secara cermat

untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu itu.

Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru

selama proses pembelajaran berlangsung.

D. Alat Pengumpul Data

Untuk mempermudah penelitian dan memperoleh data yang akurat peneliti

menggunakan alat bantu pengumpulan data antara lain:
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1. Tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk uraian untuk mengetahui

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika.

2. Lembar observasi yang digunakan oleh pengamat/observer untuk

mengamati aktivitas siswa maupun peneliti pada saat pembelajaran

berlangsung.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai

peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam

bentuk yang dapat dipercaya dan benar (Wardhani, 2009: 5.4). Analisis data

yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama siklus I, baik

data kuantitatif maupun kualitatif.

2. Menganalisa data dengan membuat tabulasi dan prosentase, serta

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

3. Menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil

pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara hasil tes siklus I

dan siklus-siklus selanjutnya.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

merupakan suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri

yang dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti, seperti

guru, siswa, atau kepala sekolah dalam situasi sosial, termasuk situasi

pendidikan.
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Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka

penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Hopkins, yang

dinamakan Spiral Tindakan Kelas yaitu berbentuk spiral dari siklus yang

satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi rencana tindakan,

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Siklus ini akan dihentikan jika

hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Ilustrasi dari alur penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

Gambar 1. Alur Siklus PTK (Zainal, 2006:30)

Diteruskan pada
siklus berikutnya
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G. Langkah Tindakan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sampai berhasil dengan berbagai kemungkinan

perubahan yang dianggap perlu, Setiap siklus terdiri dari perencanaan,

tindakan, observasi dan refleksi.

Tahap-tahap dari siklus tersebut diuraikan sebagai berikut:

Siklus I

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi :

a. Menentukan Kompetensi Dasar yang akan dicapai, yakni

“Melakukan operasi perkalian dan pembagian” dan

mengembangkan KD menjadi indikator.

b. Membuat rencana pembelajaran termasuk membuat skenario

pembelajaran menggunakan alat peraga

c. Mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam

pembelajaran

d. Membuat instrumen evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa.

e. Menyiapkan instrumen observasi baik untuk guru maupun siswa

f. Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa, kinerja guru dan

catatan lapangan

g. Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS)

b. Tindakan

Penyampaian materi pelajaran secara garis besar akan dilaksanakan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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Pertemuan ke-1

1) Siswa dibagi menjadi empat kelompok

2) Masing-masing kelompok diminta untuk mengumpulkan batu

kerikil sebanyak (5, 6, 7, 8, 9, 10) tiap anggota kelompok.

3)  Anggota kelompok menghitung batu kerikil yang dikumpulkan dan

menuliskan ke dalam tabel yang disediakan.

Kelompok A B C D E Jumlah
I
II
III
IV

Pertemuan ke-2

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan

materi sebagai apersepsi untuk membimbing pemikiran dan

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran tentang operasi

pembagian.

2) Masing-masing kelompok menghitung batu kerikil yang telah

dikumpulkan pada pertemuan terdahulu pada tabel/LKS.

3) Batu yang dikumpulkan kemudian dibagi kepada semua anggota

kelompok dengan jumlah yang sama dalam kelompok masing-

masing.

4) Menghitung jumlah anggota dalam kelompok tersebut.

5) Masing-masing kelompok menghitung dengan cara yang sama pada

kelompok lain.

6) Siswa membuat kesimpulan tentang kegiatan yang telah dilakukan
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7) Guru melakukan evaluasi melalui tes tertulis untuk mengetahui

pemahaman peserta didik mengenai materi perkalian dan pembagian

yang telah dipelajari yang dikerjakan secara individu.

c. Pengamatan

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran

yang dilaksanakan oleh guru/peneliti. Pengamatan dilakukan oleh guru

mitra yang diminta menjadi observer. Pengamatan ditujukan pada

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa yang masing-masing

dicatat melalui lembar observasi (pengamatan) yang telah disediakan.

d. Refleksi

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan

hasil belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan,

dan kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Dari refleksi ini

selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus berikutnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam refleksi meliputi analisis data yang

telah diperoleh untuk menentukan langkah tindakan yang lebih baik

pada pembelajaran selanjutnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar

siswa, mengevaluasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar.
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Siklus II

1. Perencanaan

a. Menentukan Kompetensi Dasar yang akan dicapai, yakni “Melakukan

operasi hitung campuran” dan mengembangkan KD menjadi

indikator.

b. Membuat rencana pembelajaran termasuk membuat skenario

pembelajaran menggunakan alat peraga

c. Mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran

d. Membuat instrumen evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa.

e. Menyiapkan instrumen observasi baik untuk guru maupun siswa

f. Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa, kinerja guru dan

catatan lapangan

g. Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS)

2. Tindakan

Menerapkan tindakan dengan mengacu pada perencanaan tindakan yang telah

ditetapkan dengan tahap-tahap pembelajaran menggunakan alat peraga yang

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengingatkan

kembali tentang operasi perkalian dan pembagian yang telah dipelajari

pada pertemuan sebelumnya

2) Siswa dibagi menjadi enam kelompok

3) Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok

4) Guru membagikan lidi yang telah disiapkan kepada semua kelompok
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5) Masing-masing kelompok membagikan lidi kepada masing-masing

anggotanya dengan jumlah yang sama

6) Masing-masing anggota kelompok memotong lidi yang diterimanya

menjadi 2 bagian yang sama panjang

7) Lidi yang sudah dipotong-potong dikumpulkan menjadi satu.

8) Kelompok membagi potongan lidi tersebut kepada semua anggotanya

9) Kelompok menghitung jumlah potongan lidi yang diterima oleh masing-

masing anggota

10) Siswa membuat model penghitungan dari kegiatan yang dilakukan

11) Siswa menentukan aturan operasi penghitungan campuran dari kegiatan

tersebut

12) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penghitungannya

13) Bersama-sama membahas dan membuat kesimpulan tentang kegiatan

yang telah dilakukan

14) Guru melakukan evaluasi melalui tes tertulis untuk mengetahui

pemahaman peserta didik mengenai materi perkalian dan pembagian yang

telah dipelajari yang dikerjakan secara individu.

15) Guru meminta peserta didik merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari

16) Guru memberikan tugas pengayaan untuk membaca dan memahami

tentang materi pelajaran yang ada di buku Matematika, serta

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan

selanjutnya.

3. Pengamatan
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Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru/peneliti. Pengamatan dilakukan oleh guru mitra yang

diminta menjadi observer. Pengamatan ditujukan pada aktivitas belajar siswa

dan hasil belajar siswa yang masing-masing dicatat melalui lembar observasi

(pengamatan) yang telah disediakan.

4. Refleksi

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan hasil

belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan, dan

kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Dari refleksi ini selanjutnya

dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus berikutnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam refleksi meliputi analisis data yang telah

diperoleh untuk menentukan langkah tindakan yang lebih baik pada

pembelajaran selanjutnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa,

mengevaluasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mangajar.

Siklus III

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus II belum memenuhi indikator

keberhasilan yang ditetapkan, maka penelitian dilanjutkan pada siklus III.

Siklus III dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Perencanaan

a. Menentukan Kompetensi Dasar yang akan dicapai, yakni “Melakukan

penaksiran dan pembulatan” dan mengembangkan KD menjadi

indikator.

b. Membuat rencana pembelajaran termasuk membuat skenario

pembelajaran menggunakan alat peraga

c. Mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran

d. Membuat instrumen evaluasi untuk mengetahui keberhasilan siswa.

e. Menyiapkan instrumen observasi baik untuk guru maupun siswa

f. Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa, kinerja guru dan

catatan lapangan

g. Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS)

2. Tindakan

Menerapkan tindakan dengan mengacu pada perencanaan tindakan yang telah

ditetapkan dengan tahap-tahap pembelajaran menggunakan alat peraga yang

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengingatkan

kembali tentang operasi hitung yang telah dipelajari pada pertemuan

sebelumnya

b. Siswa dibagi menjadi enam kelompok

c. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok

d. Guru membagikan manik-manik kepada semua kelompok

e. Kelompok membagi manik-manik menjadi sepuluh-sepuluh
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f. Masing-masing kelompok menghitung sisa manik-manik setelah dibagi

menjadi sepuluh-sepuluh

g. Masing-masing kelompok menentukan hasil pembulatan dengan aturan

jika sisa manik-manik kurang dari 5 (1, 2, 3, 4) maka manik-manik

tersebut dihilangkan, jika sisa manik-manik paling sedikit 5 (5, 6, 7, 8, 9)

maka manik-manik tersebut dianggap berjumlah sepuluh..

h. Kelompok menghitung hasil pembulatan pada lembar kerja.

i. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penghitungannya

j. Bersama-sama membahas dan membuat kesimpulan tentang kegiatan

yang telah dilakukan

k. Siswa mengerjakan tes formatif untuk dikerjakan secara individu

l. Guru meminta peserta didik merefleksikan hal-hal yang telah dipelajari

m. Guru memberikan tugas pengayaan untuk membaca dan memahami

tentang materi pelajaran yang ada di buku Matematika, serta

menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan

selanjutnya.

3. Pengamatan

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru/peneliti. Pengamatan dilakukan oleh guru mitra yang

diminta menjadi observer. Pengamatan ditujukan pada aktivitas belajar siswa

dan hasil belajar siswa yang masing-masing dicatat melalui lembar observasi

(pengamatan) yang telah disediakan.
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4. Refleksi

Refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran.

Dengan melihat hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dan hasil

belajar siswa ditarik kesimpulan tentang perkembangan, kemajuan, dan

kelemahan serta kekurangan yang terjadi. Dari hasil penelitian indikator

penelitian sudah tercapai, sehingga penelitian hanya sampai pada siklus III.

Kegiatan yang dilakukan dalam refleksi meliputi analisis data yang telah

diperoleh untuk menentukan langkah tindakan yang lebih baik pada

pembelajaran selanjutnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa,

mengevaluasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mangajar.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan yang diharapkan pada penelitian tindakan kelas ini

adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Matematika, yakni penelitian ini dikatakan berhasil jika minimal 75% siswa

telah mencapai kriteria ketuntasan minimal/tuntas. Kriteria ketuntasan

minimal yang ditetapkan yaitu 60.


