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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian, Tempat Penelitian dan Waktu 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode tindakan (action research) dengan penekanan 

terhadap proses pembelajaran Matematika siswa kelas 6 SD Negeri 3 Keteguhan  

Teluk Betung Barat  Bandar Lampung dengan metode demontrasi. Pemilihan 

metode ini didasarkan pendapat bahwa penelitian tindakan kelas mampu 

menawarkan cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

profesionalisme guru dalam pembelajaran dikelas dengan melihat berbagai 

indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. 

(Hopkins, 1993:34) 

Dengan usaha tersebut guru mencoba menemukan kelemahan dan kekuatan dari 

tindakan yang dilakukannya, dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan dan 

mengulangi untuk menyempurnakan tindakan yang dianggapnya sudah baik. 

Dengan demikian dat dikumpulkan dari praktik sendiri  bukan dari sumberdata 

yang lain, pengumpulan data adalah guru yang terlibat dalam kegiatan praktek 

sehingga guru mempunyai dua fungsi ganda yaitu sebagai guru dan sebagai 

peneliti. Guru bukan hanya sekedar pelaksana pembelajaran, tetapi berperan 
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secara aktif dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi dan refleksi hasil 

tindakan. 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas VI, sedangkan tujuan 

penelitian tindakan pada dasarnya secara spesifik diarahkan untuk: (1) menggali 

dan menganalisis secara reflektif-partisipatif, terhadap pembelajaran matematika, 

khususnya pada materi  ”volume tabung” di SDN 3 Keteguhan, (2) menerapkan 

pembelajaran dengan metode demonstrasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran matematika disekolah dasar, (3) 

memasukan unsur-unsur pembaharuan atau inovasi dalam sistem pembelajaran 

yang sedang berjalan dan sulit ditembus oleh upaya pembaharuan pada umumnya, 

(4) membangun dan meningkatkan mutu komunikasi dan interaksi antar sesama 

guru matematika dengan sistem kemitraan, (5) perbaikan suasana keseluruhan 

sistem atau masyarakat sekolah.  

 

1.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 3 Keteguhan Teluk Betung Barat 

Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian didasarkan atas 

pertimbangan peneliti yang bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 3 Keteguhan 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung  dapat lebih efisisen, efektif  dan 

bermamfaat. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6A pada tahun pelajaran 

2010/2011 yang berjumlah 26, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan. secara garis besar penelitian dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu 

persiapan (pra-penelitian) dan pelaksanaan. 
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1.2 Pelaksanaan Tindakan 

 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

 

3.2.1 Tahap Pra-penelitian 

 

1. Menentukan skor dasar yang digunakan untuk mengetahui poin peningkatan 

individu. 

2. Skor diperoleh dari ulangan harian kemudian dilakukan pembentukan    

kelompok sehingga terbentuk kelompok heterogen terutama dari segi kemam-

puan akademik. 

3. Menjelaskan maksud serta  langkah-langkah pembelajaran dengan mengguna-

kan metode demontrasi dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh siswa. 

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah : 

a) setiap anggota kelompok duduk sesuai dengan kelompoknya. 

b) pada proses pembelajaran, setiap anggota kelompok saling berdiskusi 

tentang benda yang berfungsi sebagai model dalam proses pembelajaran 

dengan berpedoman pada lembar kerja yang disediakan. 

c) hasil kerja kelompok dicatat oleh salah satu siswa anggota kelompok 

masing-masing. 

d) salah satu anggota kelompok mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya 

baik secar lisan maupun tulisan. 
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1.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan  

 

RENCANA SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Perencanaan 

 

     Refleksi               Siklus I         Pelaksanaan Tindakan 

                     Pembelajaran I 

Observasi 

 

Perencanaan 

 

     Refleksi               Siklus II         Pelaksanaan Tindakan 

                     Pembelajaran II 

Observasi 

 

Perencanaan 

 

     Refleksi               Siklus III         Pelaksanaan Tindakan 

                     Pembelajaran III 

Observasi 

 

Bagan 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 
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Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam 

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam skenario 

pembelajaran. Adapun urutan kegiatannya sebagai berikut: 

 

1. Tahap perencanaan 

  

Menyusun rancangan pembelajaran dan menyusun lembar kegiatan yang akan 

diberikan kepada siswa saat belajar kelompok,mempersiapkan model, merancang 

alat penelitian yang akan diterapkan sebagai tindakan dalam siklus I, antara lain 

sebagai berikut: 1) Menganalisis silabus/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode demonstrasi. 3) 

Merancang metode pembelajaran demonstrasi. 4) Mendiskusikan penerapan 

metode pembelajaran demonstrasi. 5) Menyiapkan instrumen (angket, pedoman, 

observasi, tes akhir). 6) Menyusun kelompok belajar peserta didik. 7) 

Merencanakan tugas kelompok. 

 

2.Tahap Pelaksanaan 

 

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam 

perencanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam skenario 

pembelajaran. Adapun urutan kegiatannya sebagai berikut: 

a) Mengawali pembelajaran dengan pendahuluan yaitu memberikan motivasi dan 

apersepsi. 

b) Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 siswa. 
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c) Didalam kelompok siswa belajar sesuatu yang baru dengan cara berkerja 

sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang 

diperolehnya. 

d) Guru menjelaskan pelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. 

e) Melakukan kegiatan refleksi pada akhir kegiatan. 

f) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara yaitu: kerjasama 

siswa dalam kelompok, cara menyampaikan jawaban hasil diskusi, lembar 

kerja siswa, latihan siswa dan tes pada setiap siswa. 

3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap siswa, yang meliputi kegiatan yang dilakukan 

siswa dengan guru selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan alat 

peraga sebuah karton, gabus dan kaleng susu untuk mencari rumus luas volume 

tabung, dan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan diskusi 

dengan guru kelas dan kepala sekolah untuk rencana observasi. 2) Melakukan 

pengamatan terhadap penerapan metode pembelajaran demonstrasi yang 

dilakukan guru di kelas. 3) Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi 

saat penerapan metode demonstrasi. 4) Melakukan diskusi dengan guru untuk 

membahas tentang kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru 

serta memberikan saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya.  

4. Refleksi 

Refleksi adalah  kegitan menganalisis, memahami dan membuat kesimpulan 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Refleksi dilakukan dengan 
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menganalisa hasil belajar dan pengamatan, serta menentukan kemajuan dan 

kelemahan yang terjadi, yang sebagai dasar perbaikan siklus selanjutnya.1) 

Menganalisis temuan saat melakukan observasi pelaksanaan observasi. 2) 

Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan metode 

pembelajaran demonstrasi dan pertimbangkanlah langkah selanjutnya. 3) 

Melakukan refleksi terhadap penerapan metode pembelajaran demonstrasi. 4) 

Melakukan refleksi terhadap kreativitas peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. 5) Melakukan refleksi terhadap hasil peserta didik. 

1.3 Indikator Keberhasilan 

Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran sekurang-kurangnya 75% 

berperan aktif dalam pembelajaran dengan metode demonstrasi (Priyatiningsih, 

2004: 7). 

Kriteria keberhasilan didasarkan kepada pencapaian SK dan KD dengan 

memberdayakan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi sendiri oleh guru. Sehingga dengan belajar 

matematika, siswa dapat mempelajari dan memahami lebih mendalam tentang diri 

sendiri dan alam sekitar, serta mampu mengembangkan lebih lanjut dengan 

menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari secara ilmiah. Selain itu juga 

diharapkan siswa mempunyai pengalaman belajar yang cukup untuk merancang 

dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep matematika dan kompetisi 

bekerja ilmiah secara bijaksana, agar tidak berdampak buruk pada lingkungan.  

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas secara umum menitik-

beratkan pada dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek produk yang berkuallitas. 
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3.3.1 Aspek Proses Pembelajaran 

Hal-hal yang akan ditelaah pada aspek ini adalah pencatatan tentang langkah-

langkah dalam pembelajaran, yang meliputi: 

a) Aktivitas siswa, yaitu kegiatan belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, 

kendala-kendala yang dihadapi siswa, interaksi antar siswa dan interaksi antar 

siswa dan guru. 

b) Aktivitas guru, yaitu semua kegitan guru dalam pembelajaran, mulai dari 

perencanaan sampai pada akhir proses pembelajaran. 

3.3.2 Aspek Produk yang Berkualitas 

Aspek ini meliputi peningkatan kemampuan siswa dalam belajar Matematika 

khususnya pada materi Volume Tabung. Data yang diambil berupa latihan tugas-

tugas yang diberikan, serta demonstrasi kerja siswa baik secara individu maupun 

kelompok.Nilai KKM yang harus ditempuh siswa adalah 5,58 untuk mata 

pelajaran matematika. Apabila sejumlah siswa yang mendapat nilai melebihi 

KKM mencaapai 90%, maka prosses pembelajaran Matematika dianggap berhasil 

tetapi jika jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM kurang dari 90%, maka 

proses pembelajaran dianggap gagal dan harus dilakukan perbaikan untuk menuju 

siklus ke dua dan seterusnya. 

Secara umum indikator keberhasilan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Indikator keberhasilan  

No Indikator Kriteria 

1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

mata pelajaran Matematika telah 

mencerminkan metode demonstrasi. 

RPP mencerminkan penggunaan metode 

demonstrasi yang benar. 

2 Pembelajaran Matematika kelas 6 SD 

Negeri 3 Keteguhan Teluk Betung 

Barat Bandar Lampung telah sesuai 

dengan metode demonstrasi. 

Pembelajaran kondusif sesuai harapan 

metode demostrasi siswa aktif 100%. 

3 Pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

yang dilakukan mata pelajaran 

Matematika telah dengan metode 

demonstrasi. 

Evaluasi sesuai dengan metode 

demonstrasi yang benar. 

4 Siswa telah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

Lebih dari 90% telah mencapai KKM dari 

keseluruhan jumlah siswa yang dijadikan 

sampel. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan, maka pendekatannya 

yang utama dilakukan peneliti adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

analisis dan penafsiran data merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan.oleh 

karena itu, dalam penelitian inianalisis dan penafsiranya dilakukan secara terus 

menerus sapai berhasil menemukan pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 6 SD Negeri 3 Keteguhan 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan menggunakan (1) data kuantitatif diperoleh dari 

hasil belajar berupa rata-rata nilai dari tes, lembar kerja, kerjasama, presentasi 

siswa dan latihan yang dikerjakan siswa. Tes dilaksanakan pada setiap akhir siklus 

dengan tujuan untuk mengetahui tingakat keberhasilan siswa setelah diberi 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. (2) data kalitatif 
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diperoleh melalui angket diberikan kepada siswa untuk mendapatkan data 

motivasi belajar siswa. Angket yang diberikan kepada responden berbentuk 

pilihan ganda terdiri dari lima alternatif jawaban yang masing-masing diberi skor 

1,2,3,4 dan 5. 

1.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis 

kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, dengan tujuan untuk mengetahui 

kecenderungan peningkatan aktivitas belajar siswa berupa (Mental Activity) dan 

hasil belajar siswa dari setiap siklus dalam kegiatan belajar mengajar. 

Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian dianalisis 

dengan menggunakan data kuantitatif. Analisis data dilakukan sejak awal pada 

setiap aspek penelitian, dengan membuat tabel distribusi kelompok nilai dengan 

menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai rata-rata = 
Jumlah seluruh nilai

N (jumlah siswa)
  

Berdasarkan hasil rata-rata dapat menafsirkan tingkat keberhasilan guru/peneliti. 

 

 

 

 

 


