
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian. 

 

Pembelajaran ini  menggunakan PTK, PTK didefenisikan sebagai suatu bentuk 

penelaahan  penelitian yang bersifat relatip dengan melakukan tindakan. 

 

3.2. Tempat dan waktu penelitian 

 

a. Tempat penelitia : 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDNegeri Sukaraja Rajabasa Lampung 

selatan. 

 

b. Waktu Penelitian : 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester  II (genap) Tahun Pelajaran 2013-2014. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) siklus, dalam setiap siklus terdiri dari 

satu pokok bahasan dalam 3 kali pertemuan dan setiap siklus diadakan tes 

formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan kelas yang dimodifikasi oleh 

kemmis dan Taggart, yaitu rencana penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar :3.2.diagram Penelitian (Arikunto, 2007:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arikunto (2007:62) PTK memiliki ciri khusus yang membedakan dengan 

penilaian lain.  

Berkait dengan cirri khusus tersebut, ada beberapa karakteristik PTK, antara lain: 

Adanya tindakan nyata yang dilakukan dalam situasi yang alami dan ditujukan 

untuk menyelesaikan masalah,Menambahkan wawasan keilmiahan dan 

keilmuan,Sumber permasalahan berasal dari masalah yang dialami guru dalam 
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pembelajaran, Permasalahan yang diangkat bersifat sederhana, nyata, jelas, dan 

penting. Adanya kolaborasi antara praktikan dan peneliti,Adanya tujuan penting 

dalam pelaksanaan PTK, yaitu meningkatkan perfosinalisme guru, ada keputusan 

kelompok, ketujuan untuk meningkatkan dan nambah pengetahuan. 

 

3.3. Tahapan Tindakan 

A. Perencanaan. 

Menyusun silabus, rencana pembelajaran, dan media untuk menunjang 

pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pokok,Menentukan kelas penelitian 

dan menetapkan materi pembelajaran,Menyusun soal-soal untuk melakukan 

latihan. Menetapkan cara pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Menyusun lembar observasi untuk melihat aktifitas, efektifitas dan psikomotor 

siswa selama pembelajaran berlangsung,Merefleksikan setiap akhir tindakan pada 

setiap siklus 

 

B. Pelaksanaan Tindakan 

Standar Kompetensi : 

1. Memahami dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah. 

Kompetensi dasar:  

1.1. Mengindentifikasi sifat-sifat operasi hitung. 

Berdasarkan scenario pembelajaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan tindakan 

dilakukan untuk setiap tahap tatap muka sesuai dengan rencana pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Perencanaan siklus pertama ( I). 

-Pertemuan pertama (1): 

Materi pelajaran Matematika “  Pada operasi hitung bilangan dengan metode 

demontrasi pada siswa Kelas IV SD Negeri SukarajaRajabasa Lampung  Selatan “ 

Tahun Pelajaran  2013-2014. 

Guru menyajikan pengantar materi pelajaran Matematika tentang Peningkatan  

aktivitas hasil belajar matematika operasi hitung bilangan dengan metode 

demontrasi 

pada siswa siswa kelas IV SD Negeri SukarajaRajabasa Lampung  

Selatan,membentuk kelompok latihan siswa, untuk melaksanakan kerja kelompok 

sesuai perintah guru,Siswa menggunakan media pembelajaran dari sumber 

informasi lainnya. 

Guru pembimbingan siswa untuk mendemonstrasikan didepan kelas,Memberikan 

tes pada akhir pelajaran. 

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi sebagai acuan untuk merenungkan kelebihan 

dan kekurangan untuk membuat rencana tindakan pada pertemuan berikutnya. 

 

-Pertumuan kedua (2) : 

Pelaksanaan tindakan pertemuan kedua sama seperti pada pertemuan pertama. 

Pada pertemuan kedua, guru hanya memberikan asuhan dan berperan sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran, siswa menemukan 

penyelesaian sendiri dalam memecahkan masalah.Pada akhir siklus diadakan 

refleksi, mengkaji hasil belajar yang diperoleh siswa selama 
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pembelajaran.Diharapkan pada siklus kedua ini ada peningkatan pencapaian hasil 

belajar siswa secara optimal. 

b. Perencanaan siklus Kedua ( II ). 

Materi pelajaran matematika dengan Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar 

matematika dengan metode demontrasi pada siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja 

Rajabasa Lampung Selatan Tahun Pelajaran  2013-2014. 

Langkah-langkah scenario pembelajaran sebagai berikut: 

Mengadakan apresiasi untuk membuka pelajaran, dilanjutkan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang dikaitkan dengan pokok materi. 

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: 

Guru menyajikan pengantar materi pelajaran matematika operasi hitung bilangan 

dengan Metode demontrasi pada siswa Kelas IV SD Negeri SukarajaRajabasa 

Lampung  Selatan Tahun Pelajaran  2013-2014. 

Membentuk kelompok siswa, untuk melaksanakan tugas kelompok sesuai 

perintah guru, Pembelajaran matematika dengan metode demontrasi siswa kelas 

IV SD Negeri Sukaraja Rajabasa Lampung Selatan 

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mempresentasikan didepan 

kelas. 

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi sebagai acuan untuk merenungkan kelebihan 

dan kekurangan untuk membuat rencana tindakan pada pertemuan siklus ke 

III,Diharapkan pada siklus ketiga ini ada peningkatan pencapaian hasil belajar 

siswa secara optimal. 
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c. Perencanaan siklus Kedua ( III ). 

Materi pelajaran Matematika “Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar 

matematika dengan metode demontrasi pada siswa kelas IV SD Negeri Sukaraja 

Rajabasa Lampung Selatan Tahun Pelajaran  2013-2014. 

Langkah-langkah scenario pembelajaran sebagai berikut: 

Mengadakan apresiasi untuk membuka pelajaran, dilanjutkan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang dikaitkan dengan pokok materi. 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: 

Guru menyajikan pengantar materi pelajaran matematika operasi hitung bilangan 

dengan Metode demontrasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri SukarajaRajabasa 

Lampung  Selatan Tahun Pelajaran  2013-2014. 

Membentuk kelompok siswa, untuk melaksanakan tugas kelompok sesuai 

perintah guru, Siswa melaksanakan tugas menerima dan mengerjakan berbagai 

soal pembelajaran yang mampu diselesaikan dengan cara kerja 

kelompok,sehingga hasil yang diharapkan mampu mengadakan peningkatan dari 

sebelumnya  

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan mempresentasikan didepan 

kelas,Memberikan tes pada akhir pelajaran. 

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi sebagai acuan untuk merenungkan kelebihan 

dan kekurangan untuk membuat rencana tindakan pada pertemuan berikutnya. 

 

C. Obsevasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi untuk aktifitas siswa, afektif dan psikomotor. 
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D. Refleksi. 

Berdasarkan data hasil observasi dan evaluasi kemudian diadakan analisis data 

sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. Analisis dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil yang telah dicapai dengan Kriteria indicator keberhasilan 

aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 60. dan kriteria indicator 

keberhasilan hasil belajar siswa adalah 80. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

Observasi untuk mengawasi aktivitas siswa selama proses tes untuk mengukur 

hasil belajar siswa 

Tabel.3.1. Kisi-kisi soal tes : Sifat-sifat operasi hitung 

Standar  

Kompetensi 

Kompetensi 

 dasar 
Indikator 

Tingkat tes 

Mudah sedang sulit 

1. Memahami 

dan 

menggunak

an sifat-sifat 

operasi 

hitung 

bilangan 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

1.1.Menginden

tifikasi 

sifat-sifat 

operasi 

hitung. 

 

*Melakukan 

operasi hitung 

dengan 

menggunakan 

sifat 

pertukaran 

pada 

penjumlahan. 

*Melakukan 

operasi hitung 

dengan 

menggunakan 

sifat 

pengelompoka

n pada 

penjumlahan 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 
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3.5.  Teknik Analisis Data 

Data kualitatif merupakan data hasil pengamatan yang terdiri dari data aktifitas 

siswa,  diambil pada setiap pertemuan menggunakan lembar pengamatan terhadap 

aktifitas  siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Data merupakan obyek dalam langkah dasar untuk memperoleh bahan yang 

obyektif ,sehingga memudahkan dalam suatu proses dalam menguji 

kebenarannya. 

Data berada di suatu tempat /sasaran apa yang hendak kita gali  kebenarannya dan 

akan dilakukan suatu proses dan memakan waktu yang tidak terlalu singkat 

melainkan memakan ewaktu yang sangat lama. 

 

3.6.  Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran matematika operasi hitung bilangan dengan metode demontrasi 

pada siswa Kelas IV SD Negeri SukarajaRajabasa Lampung  Selatan Tahun 

Pelajaran  2013-2014. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan metode demontrasi dapat 

meningkatkan:  

1).  Aktivitas siswa,  setiap siklus terjadi peningkatan. 

2).  Rata-rata prestasi belajar matematika siswa setiap  siklus terjadi peningkatan. 

 


