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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penulis 

menggunakan PTK karena permasalahan yang ditemukan berada di dalam kelas. 

PTK sangat bermanfaat bagi tenaga pendidik untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Iskandar 

(2011: 21). 

PTK adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara rasional, sistematis 
dan empiris reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru 
atau dosen (tenaga pendidik), kolaborasi (tim peneliti) yang sekaligus 
sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian 
terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-
mengajar, untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran yang 
dilakukan. 

 

 Melalui penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran dari penerapan 

metode permainan di kelas IV D SD Kartika II-5 Bandar Lampung. Prosedur 

penelitian yang digunakan berbentuk siklus. Menurut Wardhani (2007: 2.4) Setiap 

siklus terdiri dari empat tahapan pokok yang saling terkait dan berkesinambungan, 

yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Ada kemungkinan sesudah tindakan dilaksanakan dan 

diobservasi, masalahnya belum terselesaikan atau tidak jadi lebih baik. Demikian 

dilakukan secara berulang (siklus) sampai masalah menjadi lebih baik atau 

terselesaikan. 
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Gambar 6. Alur siklus PTK (Wardhani, 2007: 2.4) 
 

3.1 Seting Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas  IV D SD 

Kartika II-5 Bandar Lampung yang berjumlah 41 siswa. Terdiri dari 

19 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan dan juga guru matematika 

kelas IV D SD Kartika II-5 Bandar Lampung. 

 
3.1.2 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV D SD Kartika II-5 Bandar 

Lampung, provinsi Lampung. Tepatnya di Jalan Kapten Piere 

Tendean No. 4 Durian Payung, Tanjung Karang Pusat 35116. 
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3.1.3 Waktu Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013 selama ± 11 bulan. Dari bulan Januari 2013 

sampai dengan bulan November 2013. 

 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengamati data kualitatif dan 

data kuantitatif menjadi sumber dalam merumuskan adanya peningkatan yang 

terjadi di dalam kelas. Guru sebagai mitra dalam penelitian juga instrumen 

utama penilaian yang akan diteliti kinerjanya di dalam kelas dan siswa kelas 

IV D sebagai sasaran penelitian yang akan diteliti peningkatan aktivitas dan 

hasil belajarnya.  

 Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai 

peneliti pengamat, memfasilitasi guru untuk mengadakan PTK di kelasnya, 

meneliti dan merekam segala perubahan prilaku di dalam kelas yang 

indikatornya sudah tertuang dalam instrumen penilaian aktivitas siswa dan 

kinerja guru, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan PTK adalah teknik 

tes dan nontes. 

 
3.2.1 Teknik Tes 

 Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penelitian 

pendidikan. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang bersifat kuantitatif atau berupa data angka. Untuk mendapatkan 

data kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen tes hasil belajar 
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siswa pada setiap akhir siklus. Tes hasil belajar pada setiap siklus ini 

akan dikumpulkan dan diuji perbedaan peningkatannya melalui 

analisis t tes. 

 
3.2.2 Teknik Nontes 

 Mulyati (2006: 8-11) menyatakan bahwa teknik nontes merupakan 

prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai 

karakteristik minat, sikap, dan kepribadian. Data yang dikumpulkan 

dalam teknik nontes ini berupa data kualitatif, yaitu data yang berupa 

kata atau catatan-catatan. Selanjutnya, data kualitatif ini akan 

ditransformasikan ke data kuantitatif dengan pemberian skala 

penilaian. Jumlah dari hasil skala penilaian akan dikembalikan ke 

dalam data kualitatif dengan cara mengolongkan hasil tersebut ke 

dalam kategori pada setiap instrumen yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Variabel yang diukur menggunakan teknik nontes ini yaitu 

aktivitas belajar siswa dengan mengamati aspek yang muncul pada 

instrumen penilaian aktivitas dan penilaian kinerja guru dengan 

mengamati aspek yang muncul pada instrumen penilaian kinerja guru 

serta memberikan skor. Kedua variabel ukur tersebut digunakan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dalam pembelajaran matematika 

menggunakan metode permainan. 

 
3.3 Alat Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan dua buah instrumen guna mengumpulkan data dan 

informasi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 
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3.3.1 Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar merupakan bentuk tes akhir. Tes akhir digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setiap akhir siklus pada pelajaran 

matematika dengan menerapkan metode permainan. 

 
3.3.2 Lembar Panduan Observasi 

 Lembar panduan observasi digunakan untuk mengamati kinerja 

guru saat mengajar dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. Observasi dalam penelitian tindakan kelas ini berfungsi 

untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang terkait ke 

tindakan berikutnya sebagai dasar bagi refleksi yang akan dilakukan 

pada putaran siklus berikutya. 

 
3.4 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, data hasil penelitian akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 

3.4.1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data aktivitas belajar 

siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran. 

a. Kinerja guru 
a) Nilai kinerja guru diperoleh melalui rumus: 

 

N =
R

SM 	x	100 

 
Keterangan: 
N = Nilai yang dicari atau diharapkan. 
R = Skor mentah yang diperoleh. 
SM = Skor maksimum 
100 = bilangan tetap 
(Modifikasi dari Purwanto, 2008: 102) 
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b) Kriteria keberhasilan kinerja guru dalam persen: 
 

Tabel 1. Presentase Kriteria Keberhasilan Peningkatan Kinerja 
Guru 

 

No Rentang Nilai Kategori 
1 91-100 Baik Sekali 

2 76-90 Baik 

3 61-75 Cukup 

4 ≤ 60 Kurang Baik 
(Adaptasi dari Sowiyah, 2010) 

 
b. Aktivitas Siswa 

a) Analisis penilaian aktivitas siswa secara individu digunakan 

rumus: 

 

N =
R

SM 	x	100 
 

Keterangan: 

N = Nilai yang dicari atau diharapkan. 

R = Skor mentah yang diperoleh siswa. 

SM = Skor maksimum 

100 = bilangan tetap 

(Modifikasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 
b) Presentase aktivitas siswa secara klasikal digunakan rumus: 

 
NA =  	  x 100% 
 

Keterangan: 

NA  = nilai aktivitas yang dicari atau diharapkan 

JS =  jumlah skor yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum  

100 = bilangan tetap 

(Adaptasi dari Aqib, 2010: 41) 
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Tabel 2. Presentase Kriteria Keberhasilan Peningkatan Aktivitas   
  Belajar Siswa Secara Individu Dan Klasikal. 
 

Rentang Nilai (%) Kategori 

P ≥ 75 
50 ≤ P < 75 
25 ≤ P < 50 

P < 25 

Aktif 
Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

Pasif 

(Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 
3.4.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

kemajuan hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan penguasaan 

materi yang diajarkan guru.  

a. Untuk mengukur presentase ketuntasan belajar siswa secara 
individual digunakan rumus: 
 

S =
R

SM 	x	100 

Keterangan : 
S    = Nilai yang diharapkan 
R    = Jumlah skor mentah yang diperoleh 
SM = Skor maksimum dari tes 
(Modifikasi dari Purwanto, 2008: 10) 
 

b. Untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus rata-rata hitung: 
 

X =   
 

Keterangan:  
X  = nilai Rata-Rata yang dicari 
Σx = jumlah nilai siswa 
n   = banyaknya siswa 
(Adaptasi dari Muncarno, 2009: 15) 

 
c. Presentase ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh melalui 

rumus: 

P =
Σ	siswa	yang	tuntas	belajar

Σ	Siswa 	x	100	% 
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Tabel 3.  Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Memiliki Kriteria  
 Keberhasilan 
 

No. Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1 86 – 100 % Sangat Tinggi 
2 71 – 85 % Tinggi 
3 56 – 70 % Sedang 
4 41 – 55 % Rendah 
5 26 – 40 % Sangat rendah 

(Adaptasi dari Aqib, 2010: 41) 

d. Untuk menguji perbedaan peningkatan tes hasil belajar/tes formatif 
tiap siklus digunakan rumus analisis t test sebagai berikut: 
 

푡 = 	
푀푑

훴푥푑²
푁	(푁 − 1)

 

Keterangan: 
Md = mean dari perbedaan hasil tes formatif tiap siklus. 
Xd  = deviasi dari masing-masing subyek (d-md) 
Σxd²   = jumlah kuadrat deviasi 
d.b     = ditentukan dengan N-1 

 
Pengambilan keputusan menggunakan angka pembanding t 

tabel dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Jika thitung > ttabel Ho ditolak ; Ha diterima 
b. Jika t hitung < ttabel Ho diterima; Ha ditolak 
 (Sumber: Muncarno, 2009: 26-32) 
 

3.5 Urutan Penelitian Tindakan Kelas/ Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang akan ditempuh adalah suatu bentuk proses 

pengkajian berdaur siklus yang terdiri dari 4 tahapan dasar yang saling terkait 

dan berkesinambungan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), refleksi (reflecting) (Wardhani, 2007: 2.4). 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari dua siklus dan setiap 

siklusnya dibagi menjadi dua pertemuan. Tetapi, jika dalam dua siklus 

penelitian ini belum mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian ini 
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akan diteruskan ke siklus berikutnya hingga indikator keberhasilan tercapai. 

Secara rinci perencanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi langkah-

langkah sebagai berikut:  

 
3.5.1 Siklus I 

 Siklus I dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan pada setiap 

akhir siklus diadakan tes hasil belajar. 

a. Tahap perencanaan 

 Pada tahap perencanaan, peneliti merancang kegiatan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Berdiskusi dengan guru tentang penerapan metode permainan 

yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini di SD 

Kartika II-5 Bandar Lampung. 

b) Menganalisis kurikulum untuk menentukan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dengan menggunakan 

metode permainan dan menentukan hari penelitian. 

c) Menentukan materi pokok pembelajaran. 

d) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

e) Menyusun perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus, 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), dan media 

pembelajaran. 

f) Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi 

untuk mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru selama 

proses pembelajaran berlangsung, Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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g) Menyiapkan lembar tes formatif siswa untuk mengetahui hasil 

akhir dari pembelajaran dengan menggunakan metode 

permainan. 

 
b. Tahap pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari RPP siklus I yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam 

pembelajaran pada siklus I yang telah disusun adalah sebagai 

berikut: 

a) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa 

tentang hal yang terkait dengan materi yang akan dibahas. 

b) Guru menanamkan konsep pembelajaran matematika kepada 

siswa. Saat ini guru sedang memberikan proses pemahaman 

kepada siswa agar siswa mengerti materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

c) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa yang akan dikerjakan 

bersamaan dengan penggunaan media sirkuit matematika. 

d) Penerapan metode permainan melalui media sirkuit 

matematika:  

1) Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang 

beranggotakan empat siswa. Karena jumlah siswa 41 

orang, maka salah satu kelompok beranggotakan 5 orang 

siswa.  

2) Guru membagikan media sirkuit matematika dan 

menjelaskan kepada siswa aturan permainan. 
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3) Guru mengawasi jalannya permainan dan sesekali ikut 

bermain dan bergabung dengan siswa agar tercipta 

suasana keakraban dengan siswa. 

4) Setelah waktu hampir habis, guru bertanya pada siswa 

siapa yang memenangkan permainan dalam sirkuit 

matematika, lalu guru memberikan hadiah kepada para 

pemenang tersebut. 

e) Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa. 

f) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk 

meluruskan kesalahpahaman. 

g) Guru memberikan tes siklus I untuk menguji pemahaman 

siswa tentang konsep yang telah di pelajari.  

h) Setelah selesai mengerjakan guru memberikan amanat dan 

pesan moral serta memberikan motivasi terkait pembelajaran 

yang berlangsung. 

 
c. Tahap pengamatan/observasi 

 Pada tahap ini peneliti bersama observer mengamati kinerja 

guru dan keaktifan belajar siswa selama proses pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan instrumen penilaian aktivitas dan 

observasi.  

 
d. Tahap refleksi 

 Pada tahap refleksi, peneliti menganalisis hasil observasi 

terhadap aktivitas dan hasil kerja siswa, selanjutnya dilakukan:  
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a) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi pada proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I 

b) Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. 

 Analisis aktivitas siswa meliputi sejauh mana tingkatan 

aktivitas siswa dalam materi yang sudah dipelajari. Kemudian hasil 

dari analisis ini digunakan sebagai kajian dan bahan pembanding 

terhadap hasil siklus II. 

 
3.5.2 Siklus II  

 Siklus II ini dilakukan sebagai usaha peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan metode dari hasil refleksi yang 

telah didapat pada siklus I. Diharapkan hasil dari siklus II ini lebih 

baik dibandingkan dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Langkah-

langkah pada siklus II yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan 

 Pada tahap ini, peneliti merancang kegiatan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Mendiskusikan saran perbaikan di siklus satu untuk dijadikan 

perbaikan di siklus II. Selanjutnya peneliti bersama guru 

menentukan materi pokok yang akan diajarkan, menggunakan 

kurikulum KTSP untuk menganalisis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dengan menggunakan metode permainan, 

dan menentukan hari penelitian. 

b) Merumuskan tujuan pembelajaran. 
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c) Mempersiapkan serta menyusun bahan ajar dan perangkat 

pembelajaran seperti pemetaan, silabus, dan Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP) serta media pembelajaran. 

d) Meyusun dan menyiapkan lembar instrumen penilaian seperti 

lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar observasi 

kinerja guru, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tes formatif. 

 
b. Tahap pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari RPP siklus II yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam 

pembelajaran pada siklus II yang telah disusun adalah sebagai 

berikut: 

a) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa 

tentang hal yang terkait dengan materi yang akan dibahas. 

b) Guru menanamkan konsep pembelajaran matematika kepada 

siswa. Saat ini guru sedang memberikan proses pemahaman 

kepada siswa agar siswa mengerti materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

c) Guru memberikan LKS yang akan dikerjakan bersamaan 

dengan penggunaan media sirkuit matematika. 

d) Penerapan metode permainan melalui media sirkuit 

matematika:  

1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang 

beranggotakan empat siswa. Karena jumlah siswa 41 
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orang, maka salah satu kelompok beranggotakan 5 orang 

siswa.  

2. Guru membagikan media sirkuit matematika dan 

menjelaskan kepada siswa aturan permainan. 

3. Setelah waktu hampir habis, guru bertanya pada siswa 

siapa yang memenangkan permainan, lalu guru 

memberikan hadiah kepada para pemenang tersebut. 

e) Guru mengadakan tanya jawab kepada siswa yang dilakukan 

secara berebut. 

f) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk 

meluruskan kesalahpahaman. 

g) Guru memberikan tes siklus II untuk menguji pemahaman 

siswa tentang konsep yang telah di pelajari.  

h) Setelah selesai mengerjakan guru memberikan amanat dan 

pesan moral serta memberikan motivasi terkait pembelajaran 

yang berlangsung. 

 
c. Tahap pengamatan/observasi 

 Pada tahap ini peneliti bersama observer mengamati kinerja 

guru dan keaktifan belajar siswa selama proses pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan instrumen penilaian aktivitas dan 

observasi. 
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d. Tahap refleksi 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh maka diadakan 

refleksi tindakan yang akan dilakukan sehingga peneliti dapat 

merefleksi tentang berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilakukan 

pada siklus II. Hasil dari siklus II digunakan untuk menentukan 

dilaksanakan atau tidaknya tindakan pada siklus III. Karena jika 

pada siklus II belum mencapai target yang diinginkan, maka 

penelitian dilanjutkan pada siklus III. 

 
3.6 Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini berhasil apabila 

hasil belajar siswa mencapai nilai KKM yaitu ≥ 65. Secara klasikal tingkat 

keberhasilan siswa yang meliputi aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

penelitian ini meningkat pada setiap siklusnya hingga mencapai persentase 

nilai kelas mencapai ≥75%. 


