
23 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang 

difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal Classroom Action Research 

(Wardhani Igak dkk., 2007: 13). Menurut Arikunto (2006: 58) yang dimaksud 

dengan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action 

research) ini dilakukan di kelas V SD Negeri 3 Bojong Kecamatan 

Sekampung Udik Lampung Timur, dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran dikelas. PTK berfokus pada kelas atau pada proses belajar 

mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi, dan 

lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju atau mengenai hal-

hal yang terjadi di dalam kelas. 

Suharsimi (2002) (Aidin Adlan (2011: 4)) menjelaskan PTK melalui 

gabungan definisi dari tiga kata yaitu “Penelitian” + “Tindakan“ + “Kelas”. 

Makna setiap kata tersebut adalah sebagai berikut. 

Penelitian; kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan 

cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang 

bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. 

Tindakan; sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 
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 tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk suatu 

rangkaian siklus kegiatan. 

Kelas; sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak 

hanya terbatas dalam sebuah ruangan kelas saja, melainkan dapat juga ketika 

siswa sedang melakukan karyawisata, praktikum di laboratorium, atau belajar 

tempat lain di bawah arahan guru. 

B. Setting Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 (genap) tahun pelajaran 

2012/2013 dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013. 

2. Tempat penelitian   

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Bojong Jalan Desa 

Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.  

3. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V Semester SD Negeri 3 

Bojong Tahun Pelajaran 2012/2013, Kelas V, dengan jumlah siswa 29 

orang, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, 

dikarenakan siswa tersebut belum memenuhi target nilai KKM yang 

ditentukan oleh sekolah, maka perlu diadakan penelitian tindakan kelas. 

Dipilihnya kelas ini yang menjadi subjek dalam penelitian karena kelas ini 

termasuk yang menjadi tugas penulis sebagai guru matematika dan dari segi 
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 prestasi cukup refresentatif di jadikan subjek dalam penelitian. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi. Sedangkan data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang berbentuk skor (angka), yang terurai 

sebagai berikut: 

1. Dokumen hasil kerja Kelompok  

Adalah tugas pemahaman Menggunakan pecahan dalam pemecahan 

masalah yang diberikan kepada siswa pada setiap pertemuan sesuai dengan 

materi. 

2. Aktivitas belajar siswa. 

Sumber data aktivitas belajar siswa adalah untuk menilai keaktipan 

siswa dalam proses belajar, yang meliputi: 

a. Kemampuan menyelesaikan tugas 

b. Kemampuan bertanya kepada guru 

c. Keaktipan menyelesaikan tugas 

d. Bekerjasama dengan teman 

e. memperhatikan petunjuk guru 

f. Kemampuan memunculkan gagasan baru baik lisan maupun 

tertulis 

3. Hasil belajar siswa, sesuai dengan materi yang dibahas setiap siklus. 

4. Aktivitas guru pada saat melaksanakan pembelajaran 
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D. Alat Pengumpul Data 

1. Untuk mengumpulkan data berupa dokumen hasil kerja siswa digunakan 

rubrik penilaian sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 Rubrik penilaian dokumen hasil kerja kelompok siswa 

 

No 

 

Kegiatan 

Predikat 

A B C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Keaktifan siswa bekerja sama dalam kelompok 

Keaktifan siswa berdiskusi dalam kelompok 

Keaktifan siswa membantu teman sekelompok 

yang belum menguasai konsep 

Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

kelompok 

Kemampuan siswa menjawab pertanyaan 

teman sekelompok 

Kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru 

   

 

                Bojong,            2013 

       Observer 

      ………………………….. 

2. Untuk memperoleh data hasil kegiatan siswa belajar digunakan 

format observasi sebagai berikut:  
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      Tabel 3.2 Format observasi aktivitas belajar siswa 

 

 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 Kemampuan menyelesaikan tugas      

2 Kemampuan bertanya kepada guru      

3 Keaktipan menyelesaikan tugas       

4 Bekerjasama dengan teman       

5 Memperhatikan petunjuk guru      

6 Kemampuan memunculkan gagasan 

baru baik lisan maupun tertulis 

     

 

Keterangan:           Bojong,            2013 

(1). Sangat tidak aktif   

(2). Tidak aktif               Observer,  

(3). Kurang aktif      

(4). Aktif.     

(5) Sangat aktif     --------------------------- 

 

 

3. Tes hasil belajar:  

Tes hasil belajar adalah data yang digunakan untuk menilai hasil belajar 

siswa pada setiap siklus  sesuai dengan materi yang dibahas. Nilai hasil 

belajar siswa direkap dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel. 3.3. Daftar Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

NO 

 

NAMA 

 

KKM 

 

NILAI 

 

KETERANGAN 

 

     

     

     

     

 

4. Untuk memperoleh data aktivitas guru dalam mengajar digunakan format 

observasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Lembar Observasi Aktivitas Guru 

 

No Aktivitas Guru        Nilai 

1.  Keterampilan membuka pelajaran  

2. Kemampuan melakukan apersepsi  

3. Kemampuan mengkondisikan siswa untuk siap 

belajar 

 

4.  Kemampuan mengembangkan pemikiran siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar secara lebih 

bermakna 

 

5.  Keterampilan menjelaskan materi  

6.  Kemampuan memberikan contoh  

7.  Kemampuan menggunakan alat/media  

8.  Kemampuan memberikan pertanyaan  

9.  Kemampuan memotivasi siswa untuk bertanya 

dan menjawab 

 

10.  Kemampuan menjawab pertanyaan siswa  

11.  Kemampuan membagi kelompok diskusi   

12.  Kemampuan mengelola diskusi  

13.  Kemampuan mengaktifkan siswa untuk belajar  

14.  Kemampuan mengevaluasi  

15.  Kemampuan membiasakan anak untuk melakukan 

refleksi 

 

       Bojong, ……….. 2013 

           Observer 

 

 

      ………………………. 
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E.  Teknik Analisis Data 

1. Lembar Pengamatan 2 : dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, 

karena data yang diperoleh berbentuk kategori/kualitatif. Teknik ini 

digunakan untuk menganalisis  sejauh mana siswa memahami 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah yang diberikan kepada 

siswa pada setiap pertemuan sesuai dengan materi dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada setiap siklus, dengan teknik analisis data sebagai 

berikut: 

  % SMB  =    JS      x 100 % 

                JSM 

% SMB   : Prosentase Siswa Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah  dengan baik 

JS : Jumlah Skor siswa Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah  dengan baik 

JSM : Jumlah Skor Maksimal 

 

Selanjutnya dari hasil perhitungan rumus tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan kategori dalam Menggunakan pecahan dalam pemecahan 

masalah  yang baik yaitu sebagai berikut: 

 Tabel 3.5 Daftar Klasifikasi Hasil Kerja Siswa 

 

 

No. Presentase Kategori Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  1% - 20% 

21% - 40% 

41% - 60% 

61% - 80% 

81% - 100% 

Sangat tidak baik 

Tidak baik 

Kurang baik 

Baik 

Sangat baik 
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2. Lembar Pengamatan 3 : Data untuk menilai aktivitas belajar siswa pada 

setiap siklusnya. Teknik pengumpulan data pada lembar pengamatan diisi 

oleh pengamat/ peneliti kemudian dianalisis sebagai berikut: 

 Tabel 3.6  Daftar Klasifikasi Aktivitas Belajar Siswa  

 

No. Presentase Kategori aktifitas siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

    5. 

1 % - 20 % 

21% -40 % 

41 % - 60 % 

61 % - 80 % 

81 % - 100 % 

Sangat tidak aktif 

Tidak aktif 

Kurang aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

 

5. Tes Hasil Belajar siswa: dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

deskritif komparatif, yaitu membandingkan data kuantitatif tes tertulis 

pada kriteria kemampuan minimal (KKM)  dengan hasil tes pada setiap 

siklus. Teknik ini digunakan untuk menganalisis tingkat hasil belajar siswa 

setelah mendapatkan pembelajaran. Hasil tes diberi skor dan dinilai 

kemudian diklasifikasikan tingkat hasil belajarnya, yaitu menurut 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Anwar Zain (2005:106) dengan 

menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Daftar klasifikasi Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

 

No. Presentase Kategori hasil  belajar 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kurang dari 60 % 

61% - 75 % 

76 % - 99 % 

100 % 

Kurang baik 

Baik 

Sangat baik 

Istimewa 
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Hasil ulangan harian yang diperoleh pada akhir pokok bahasan, 

dianalisis dengan statistik sederhana, menggunakan analisis ulangan harian 

dengan rencana tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Rencana Analisis Ulangan Harian 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 3 Bojong  

Mata Pelajaran    : Matematika  

Pokok Bahasan                : Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah  

Banyaknya Soal               : 5  

Kelas/Semester                : V/2  

Banyak peserta tes           : 29 

 

No Nama Siswa 
Nomor Soal dan Skor Jumlah 

Skor 

% Keter 

capaian 

Ketuntasan 

Belajar 
1 

.
2 3 4 5 

20 20 20 20 20 Ya Tidak 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

Jumlah Skor          

Jumlah Skor 

Maksimum 

         

% Ketercapaian          

 

 Keterangan: 

Persentase ketercapaian didapat dari : skor x 100% = skor maksimum 

Ketuntasan : 

% ketercapaian > 65% maka ya (tuntas belajar) 

% ketercapaian < 65% maka tidak (tidak tuntas belajar) 

% skor tercapai, jumlah peserta tuntas  x 100% jumlah  
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F. Prosedur Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas menurut Arikunto, Suharsimi (2006: 3) mengemukakan 

“Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama”. Jadi PTK bisa dikatakan suatu tindakan yang 

disengaja untuk mendapatkan kegiatan belajar mengajar dengan hasil yang 

maksimal yang berfokus pada kegiatan pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas juga harus adanya hubungan atau kerjasama 

antara peneliti dengan guru baik dalam pembelajaran maupun dalam 

menghadapi permasalahan yang nyata di kelas. Dalam hal ini Arikunto, 

Suharsimi (2006: 63) mengemukakan “Kerjasama (kolaborasi) antar guru 

dengan peneliti menjadi hal yang sangat penting. Melalui kerjasama, mereka 

secara bersama menggali dan mengkaji permasalahan yang dihadapi guru 

dan/atau siswa di sekolah. 

Prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus 

permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti 

dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis, serta refleksi. Apabila 

diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya 

tersebut dilakukan secara berdaur membentuk suatu siklus. Langkah-langkah 

pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya 

adalah:  

(1) Penetapan fokus permasalahan 

(2) Perencanaan tindakan  
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Permasalahan
Perencanaan

Tindakan - I

Pelaksanaan

Tindakan - I

Pengamatan/

Pengumpulan 

Data - I

SIKLUS - I

Permasalahan

baru, hasil

Refleksi

Refleksi - I

Perencanaan

Tindakan - II

Pelaksanaan

Tindakan - II

Pengamatan/

Pengumpulan 

Data - II

SIKLUS - II

Refleksi - I

Permasalahan

baru, hasil

Refleksi

SIKLUS - II

Bila Permasalahan

Belum 

Terselesaikan

Refleksi - II

Dilanjutkan ke

Siklus Berikutnya

(3) Pelaksanaan tindakan  

(4) Pengumpulan data (pengamatan/observasi) 

(5) Refleksi (analisis, dan interpretasi) 

(6) Perencanaan tindak lanjut. (Aidin Adlan 2011 : 18) 

 

Untuk lebih jelasnya, rangkaian kegiatan dari setiap siklus dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Siklus Kegiatan PTK (Aidin Adlan, 2011) 

Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK dimulai dengan 

siklus pertama yang terdiri atas empat kegiatan. Apabila sudah diketahui 

keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilaksanakan pada siklus 

pertama, peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk  
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menentukan rancangan siklus berikutnya. Kegiatan pada siklus kedua, dapat 

berupa kegiatan yang sama dengan sebelumnya bila ditujukan untuk 

mengulangi keberhasilan, untuk meyakinkan, atau untuk menguatkan hasil. 

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai 

berbagai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya yang ditunjukan 

untuk mengatasi berbagai hambatan/ kesulitan yang ditemukan dalam siklus 

sebelumnya.  

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan model spiral yang terdiri dari 4 tahap 

meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan 

perbaikan rencana dalam setiap siklus. 

a. Tahap Perencanaan 

1) Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. 

2) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar 

mengajar. 

3) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

4) Memilih bahan pelajaran yang sesuai 

5) Menentukan skenario pembelajaran dengan metode pemberian tugas. 

6) Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan. 

7) Menyusun lembar kerja siswa 

8) Mengembangkan format evaluasi 

9) Mengembangkan format observasi pembelajaran. 
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b. Tahap Pelaksanaan/Tindakan 

1) Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. Untuk memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran yang 

baru. 

2) Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. 

3) Bagian topik permasalahan diberikan kepada siswa yang pertama, 

sedangkan siswa yang kedua menerima bagian topik yang kedua demikian 

seterusnya dengan berupa soal latihan. 

4) Siswa membaca dan mengerjakan bagian mereka masing-masing. Siswa 

saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 

5) Setelah selesai, siswa kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-

masing untuk menjelaskan hasil kelompoknya mendiskusikannya sekelas 

6) Guru memberi penghargaan kepada siswa atau kelompok yang telah 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 

c. Tahap Observasi 

1) Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan pengamatan 

terhadap penelitian tindakan kelas ketika pembelajaran berlangsung. 

2) Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format yang telah 

disediakan. 

Pada tahap ini menggunakan lembar pengamatan dan lembar soal tes 

hasil belajar, yaitu sebagai berikut: 

1. Lembar Pengamatan 2  digunakan  untuk menilai kriteria Memahami 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah  dalam  pelaksanaan 



36 

 

pembelajaran.  Pengamatan ini dilakukan oleh pengamat/ peneliti 

kemudian hasilnya dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Tabel 3.9  Daftar Predikat Hasil Kerja Siswa 

 

 

No. Presentase Kategori Memahami 

Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah 

1. 

2. 

3. 

4. 

    5. 

1 % - 20 % 

21% -40 % 

41 % - 60 % 

61 % - 80 % 

81 % - 100 % 

Sangat tidak baik 

Tidak baik 

Kurang baik 

Baik 

Sangat baik 

  

2. Lembar Pengamatan 3  digunakan untuk menilai aktivitas belajar siswa 

pada setiap siklusnya.  Pengamatan ini dilakukan oleh pengamat/ peneliti 

kemudian hasilnya dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.10  Daftar Predikat Aktivitas Belajar Siswa 

  

 

No. Presentase Kategori aktivitas siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

    5. 

1 % - 20 % 

21% -40 % 

41 % - 60 % 

61 % - 80 % 

81 % - 100 % 

Sangat tidak aktif 

Tidak aktif 

Kurang aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

  

3. Lembar Tes Hasil Belajar: pada tahap ini menggunakan soal tertulis 

yang digunakan untuk menilai  hasil belajar siswa tiap siklus. Kemudian 

hasilnya dikoreksi untuk diadakan pengsekoran dan penilaian kemudian 

dimasukkan kedalam tabel  rekapitulasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 Daftar Predikat Hasil Belajar Siswa 

  

No. Presentase Kategori  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Kurang dari 60 % 

60% - 75 % 

76 % - 95 % 

96 % - 100 % 

Kurang baik 

Baik 

Sangat baik 

Istimewa 

 

Kriteria hasil penelitian tentang penguasaan materi ”Menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah ” dan aktivitas siswa ditetapkan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.12. Kriteria Nilai Penguasaan Materi Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah  

 

No Nilai Kriteria 

1 < 5,9 Kurang 

2 6,0 – 7,50 Sedang 

3 7,51 – 8,99 Baik 

4 9,00 – 10 Baik Sekali 

 

Tabel 3.13. Kriteria Aktivitas Siswa yang Relevan 

No Nilai Kriteria 

1 < 50 Kurang 

2 60 – 69 Sedang 

3 70 – 89 Baik 

4 90 – 100 Baik Sekali 
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d. Tahap Refleksi 

Pada kegiatan ini peneliti menentukan, mengidentifikasikan permasalahan 

yang ditemukan. Dari hasil refleksi guru merencanakan siklus selanjutnya 

untuk memperbaiki kekurangan pada pembelajaran siklus sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengembangkan penelitiannya 

dengan tiga siklus sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan dengan alokasi waktu 4 X 35 menit 

dengan rincian 3 X 35 menit untuk pertemuan dan 1 X 35 menit untuk evaluasi 

dengan indikator menjelaskan arti pecahan dan urutannya. 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 

1. Perencanaan tindakan siklus I 

a) Guru menjelaskan kompetensi yang harus di capai serta manfaat dari 

proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan 

dipelajari. Disini guru membentuk kegiatan, konstruktivisme yang 

mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih bermakna 

apabila siswa bekerja sendiri, menemukan, dan membangun sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL, yaitu dengan membagi 

siswa kedalam beberapa kelompok (learning community) dengan 

menciptakan suasana belajar berkelompok sehingga siswa dapat 

berdiskusi dan saling bekerja sama antar teman. Pembagian kelompok 

ini sesuai dengan jumlah siswa, tiap kelompok ditugaskan untuk  
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melakukan observasi, masing-masing kelompok mencatat hasil 

observasi 

c) Guru melakukan Tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh 

setiap siswa. Di sini guru mendorong sikap keingintahuan siswa melalui 

kegiatan bertanya tentang topic atau permasalahan yang akan dipelajari 

(questioning). 

2. Pelaksanaan tindakan siklus I yaitu pembelajaran materi pokok 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

a) Siswa melakukan observasi (Inquiry) mengenai cara pembagian 

pecahan. Kegiatan belajar di sini mengkondisikan siswa untuk 

mengamati, menyelidiki, menganalisis topik yang dihadapi sehingga 

siswa berhasil menemukan sesuatu dari hasil pengamatan terhadap 

model yang di jadikan alat dalam proses pembelajaran. 

b) Siswa mencatat hasil temuan dalam pembagian pecahan yang 

dilakukan. 

c) Siswa mendiskusikan hasil dari jawaban mereka. 

d) Siswa melaporkan hasil diskusi. 

e) Siswa menjawab pertanyaan seputar jawabannya tersebut yang 

diajukan oleh kelompok lain. 

f) Guru mengadakan refleksion (refleksi atau umpan balik) dalam bentuk 

tanya jawab seputar masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa serta 

memberikan pemecahannya, mengkonstruksi kegiatan yang telah 

dilakukan, serta kesan dan harapan siswa selama proses pembelajaran. 
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g) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi seputar 

masalah pecahan. 

h) Guru memberikan penilaian terhadap kompetensi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

i) Guru menugaskan siswa membuat pecahan dari kertas lipat. 

3. Observasi siklus I 

Hasil pengamatan untuk menilai aktivitas belajar siswa pada setiap 

siklusnya pelaksanaan pembelajaran  dilakukan oleh observer oleh rekan 

guru di Kelas V. 

4. Refleksi siklus I 

Pada tahap refleksi ini merupakan tindakan evaluasi dan analisis dari hasil 

pengamatan  dan penilaian yang digunakan sebagai bahan acuan untuk 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan dengan alokasi waktu 3 X 35 menit 

dengan rincian 2 X 35 menit untuk pertemuan dan 1 X 35 menit untuk evaluasi 

dengan indikator melakukan operasi kali dan bagi bilangan bulat, menemukan 

sifat-sifat operasi kali dan bagi pada bilangan bulat, menggunakan sifat-sifat 

operasi kali dan bagi dengan mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari 

Langkah-langkah perlaksanaan penelitian sebagai berikut : 

1. Perencanaan tindakan siklus II 

2. Pelaksanaan tindakan siklus II yaitu pembelajaran materi pokok 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 
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3. Observasi siklus II 

4. Refleksi siklus II 

Pada evaluasi hasil tindakan ini peneliti dapat melihat tingkat keberhasilan dan 

ketercapaian tujuan tindakan, untuk perbaikan pada siklus III. 

3. Pelaksanaan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilakukan dengan alokasi waktu 3 X 35 menit 

dengan rincian 2 X 35 menit untuk pertemuan dan 1 X 35 menit untuk evaluasi 

dengan kompetensi dasar menentukan pecahan senilai dengan operasi 

perkalian. 

Langkah-langkah perlaksanaan penelitian sebagai berikut : 

5. Perencanaan tindakan siklus III 

6. Pelaksanaan tindakan siklus III yaitu pembelajaran kompetensi dasar 

menentukan pecahan senilai dengan operasi perkalian. 

7. Observasi siklus III 

8. Refleksi siklus III 

Pada evaluasi hasil tindakan ini peneliti dapat melihat tingkat keberhasilan dan 

ketercapaian tujuan tindakan, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Apabila 75% siswa telah memahami tentang materi tentang 

penjumlahkan dan pengurangkan bilangan bulat, dan 75% siswa mendapatkan 

nilai lebih dari KKM (61) melalui model Contextual Teaching And Learning 

(CTL), maka tindakan tersebut diasumsikan sudah berhasil. 

 


