
 

 

 

 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang diadakan di SD Negeri 3 

Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Blok W Bandar Lampung 

Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

Lama Penelitian 

Lama Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 23 Juli 2013 sampai 

03 September 2013. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam ini penelitian ini adalah siswa kelas V semester ganjil SD Negeri 3 

Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 

2013/2014 dengan jumlah siswa 50 orang, terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 27 

perempuan. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Data aktivitas siswa yang relevan dalam pembelajaran yang diamati adalah : 
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a. Pengajuan Pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas pada masing-masing 

kelompok. 

b. Pemberian Jawaban 

Guru memanggil satu nomor siswa tertentu dari tiap kelompok dengan 

nomor yang sama mengangkat tangan dan menyampaikan jawaban kepada 

setiap kelompok secara bergiliran. Setelah semua siswa dari tiap kelompok 

memberikan jawabannya dan saling menanggapi, guru kemudian menuntun 

siswa untuk menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran yang telah 

dipeajari (Lie, 2003). 

2. Data hasil belajar siswa materi pokok bangun datar dan bangun ruang yang 

diperoleh melalui tes formatif ditiap akhir siklus. 

3. Data kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. 

4. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan menggunakan instrument 

tes formatif pada siklus I dan II. Hasil tes formatif (tes akhir) dianalisis 

menggunakan rumus : 

 
Jumlah nilai siswa yang tuntas belajar 

p =                      100% 
         jumlah siswa 

 
 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai hasil tes yang didapatnya > 

70. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini berdasarkan 2 siklus, siklus I dilaksanakan selama 2 

kali pertemuan, siklus II dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Prosedur 

pelaksanaan tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 
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model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart terdiri dari beberapa tahap 

yaitu : 

1. Perencanaan Tindakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan. 

3. Observasi. 

4. Refleksi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada proses penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tehnik Observasi 

Data aktivitas siswa diperoleh dengan cara observasi langsung menggunakan 

lembar observasi yang diisi pada saat pembelajaran berlangsung yang diisi pada 

saat pembelajaran berlangsung yang diisi oleh observer sekaligus sebagai peneliti. 

Data kinerja guru mengelola pembelajaran diperoleh dari absen observasi pada 

saat pembelajaran berlangsung yang diisi oleh guru mitra. Observer dan guru 

mitra hanya member tanda cheeklist pada lembar aktivitas belajar siswa dan 

kinerja guru mengelola pembelajaran. 

 

2. Tehnik Tes 

Tehnik Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar dan ketuntasan belajar 

siswa pada materi pokok bangun datar dan bangun ruang. Tes dilaksanakan satu 

kali pada akhir siklus. 
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Siklus I    Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur penelitian tindakan kelas oleh Kemmis dan Taggart Hopkins 

(1193:48) 

 

3.5 Tehnik Analisis Data 

 

Data prestasi belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes pada setiap akhir 

siklus pembelajaran. Adapun langkah-lan gkah yang dilakukan untuk 

menganalisis data prestasi belajar siswa menurut Sudjana (1996 : 67) adalah 

sebagai berikut : 

a. Menghitung skor ideal (skor tertinggi mungkin dicapai, bila semua soal 

dikerjakan dengan benar). 

b. Menghitung skor mentah yang dicapai oleh siswa . 

c. Menghitung skor akhir yang diperoleh peserta dengan skala 10. 

d. Menghitung presentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 6,5 untuk 

menganalisis data terseebut digunakan rumus menurut Sudjana (1996 : 68) 

Perencanaan I 

Refleksi I 

Tindakan dan 

Observasi I 

Refleksi II 

Tindakan dan 

Observasi II 

Refleksi II 
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x =  

Keterangan : 

X = Rata-rata kelas 

∑ NS = Jumlah nilai seluruh siswa 

∑ N = Jumlah siswa 

 

3.6 Indikator Keberhasilan 

 

1. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada materi pokok bangun datar 

dan bangun ruang sebesar ≥ 4,9%. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi pokok bangun datar dan 

bangun ruang sebesar ≥ 4,9%. 

 

3.7 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus I 

Materi I Bangun Datar Trapesium Dan Layang-layang 

 a. Perencanaan 

 Menyiapkan perangkat penelitian meliputi rencana pembelajaran, lembar 

observasi siswa, lembar kerja siswa dan alat peraga. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 - Menunjukkan aneka bangun datar dari karton. 

 - Mengadakan tanya jawab tentang bangun datar yang ada di sekitar siswa. 

- Siswa dengan menggunakan model-model bangun datar trapesium dan 

layang-layang mencari sendiri alas bawah, alas atas, dan alas tinggi 

trapesium yang diberikan guru dalam kelompok yang terdiri dari 8 siswa 

dengan mengisi lembar kerja, begitu juga dengan layang-layang dapat 

mencari diagonal-diagonalnya. 
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- Bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja yang diperoleh hari ini, 

kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran. 

- Mengevakuasi hasil belajar siswa baik penilaian proses dan penilaian 

akhir. 

c. Observasi 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran yang secara menyeluruh yang dilaksanakan peneliti. 

d. Refleksi 

 Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus ke dua. 

2. Siklus II  

Materi II Bangun Ruang Kubus dan Balok 

a. Perencanaan 

Menyiapkan perangkat penelitian dengan memperhatikan hasil refleksi pada 

Siklus I meliputi rencana pembelajaran, lembar observasi siswa, lembar 

kerja siswa dan alat peraga. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

- Menunjukkan aneka bangun ruang dari bekas kotak makanan, minuman 

atau obat yang biasa di jumpai siswa. 

- Mengadakan tanya jawab tentang bangun ruang yang ada di sekitar siswa. 

- Siswa dengan menggunakan model bangun ruang menyelidiki sisi-sisi 

kubus, panjang balok, lebar balok dan tinggi balok mencari sendiri volume 

yang diberikan guru dalam kelompoknya. 

- Bertanya jawab dengan siswa tentang apa saja yang diperoleh hari ini, 

kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran. 
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- Mengevaluasi hasil belajar siswa baik penilaian proses dan penilaian akhir. 

c. Observasi 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dan pelaksanaan 

yang secara menyeluruh dilaksanakan peneliti.. 

d. Refleksi 

 Pada akhir siklus diadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

merencanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. 


