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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1  Subyek Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

di SDN 2 Metro Pusat kelas V.A pada pelajaran Matematika dan jumlah 

siswa 27 anak, tahun pelajaran 2010/2011. Siswa kelas V.A memiliki 

karakteristik antara lain, semangat belajar kurang, nilai prestasi rendah, 

kurang kerja sama antar teman, rasa egoisnya tinggi, kurang motivasi, guru 

kurang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi 

siswa, guru cenderung hanya menggunakan buku paket dan lembar kerja 

siswa selama pembelajaran berlangsung dengan metode ceramah dan 

penugasan. 

 

3.2 Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini  dilaksanakan di SDN 2 Metro Pusat pada 

kelas V.A. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Maret 

sampai Juni 2011  mulai dari saat persiapan penyusunan silabus, persiapan 

alat dan bahan, pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

hingga pembuatan instrumen penilaian, sampai dengan tahap pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah pada tahap pelaksanaan di kelas materi yang 

menjadi objek penelitian adalah perkalian dan pembagian pecahan, 

perbandingan skala, dan jaring-jaring kubus dan balok. 

3.3  Faktor-faktor Yang Diteliti 
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Faktor – faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Aktivitas siswa selama pembelajaran Matematika  berlangsung. 

b. Aktivitas guru selama proses pembelajaran. 

c. Prestasi belajar siswa, yaitu nilai yang diperoleh dari tes pada akhir 

setiap siklusnya. 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), prosedur 

penelitian yang akan ditempuh adalah suatu bentuk proses pengkajian siklus 

yang terdiri dari 3 siklus. Pada setiap akhir siklus dilakukan test berupa 

ulangan harian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat  keberhasilan 

tindakan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tes ini akan 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa pada  siklus 

I, siklus II, dan siklus III.  

 

 

 

 

 

 

 

Adapun siklus dari penelitian tindakan kelas (PTK) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Perencanaan Observasi SIKLUS I 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan Observasi SIKLUS II 
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Gambar 3.1: Bagan siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sesuai dengan diagram di samping prosedur Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), prosedur penelitian yang akan ditempuh adalah suatu bentuk 

proses pengkajian siklus yang terdiri dari 4 tahapan dasar saling terkait dan 

berkesinambungan yaitu :  

1.  Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah: 

a.  Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

penerapan pembelajaran berbasis masalah. 

b.  Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

c.  Membuat lembar observasi aktivitas bertanya siswa. 

d.  Membuat lembar catatan lapangan. 

e.  Menyusun perangkat tes akhir siklus.  

2.  Pelaksanaan (acting) 
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Tahap ini meliputi semua kegiatan selama pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang dimulai dari 

langkah pengajuan masalah kontekstual, meminta pendapat siswa, 

menemukan rumus melalui diskusi menggunakan lembar kerja, 

memecahkan masalah (soal cerita) dan langkah-langkah tersebut telah 

disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

3.   Pengamatan (observing) 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa dan aktivitas guru dengan 

menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan yang telah 

dipersiapkan. 

4.   Refleksi (reflecting) 

Kegiatan yang dilakukan  pada tahap refleksi adalah 

menganalisis data hasil tes, data aktivitas siswa dan data pengelolaan 

pembelajaran serta wawancara dengan observer dan guru mitra untuk 

kemudian diambil kesimpulan yang digunakan sebagai dasar untuk 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

 

 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan penelitian adalah : 
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1.  Lembar pengamatan aktivitas siswa untuk  mengumpulkan  data  tentang 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 2.  Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran berupa daftar cek. 

3.  Tes  akhir  yang  berfungsi   untuk  mengukur  tingkat  pemahaman  

siswa tentang     materi,  dan  untuk  melihat  pencapaian  tujuan  

pembelajaran. 

      Tabel 3.1  Jenis data dan metode pengumpulan data 

No Jenis Data Metode 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran 

Aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran 

Penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran 

 

Lembar observasi 

 

Lembar observasi 

 

Tes akhir 

 

3.6 Teknik Analisis 

Analisis dilakukan dengan cara  membandingkan hasil yang telah 

dicapai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(indikator keberhasilan). Pada kegiatan refleksi akan ada beberapa 

pertanyaan yang akan dijadikan acuan keberhasilan, misalnya apakah proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik (yang berarti sudah mengikuti 

metodologi pembelajaran, misalnya bagaimana dengan teknik bertanya, 

pemberian motivasi, pengelolaan kelas dsb), apakah dalam proses 

pembelajaran tersebut tujuan dan kompetensi dasar sudah tercapai, 

bagaimana hasil dari proses pembelajaran secara kuantitatif (ditinjau dari 
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ketuntasan belajar siswa dengan yang telah di tetapkan, yaitu 60), 

bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tersebut, dan sebagainya. 

Hasil analisis pada tahap ini akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat 

rencana tindakan baru yang akan dilaksanakan pada siklus selanjutnya. 

3.7  Indikator Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan tindakan kelas adalah : 

1. Apabila terjadi peningkatan aktivitas belajar pada setiap siklusnya dan 

75% siswa memperoleh skor  ≥ 3 atau cukup. 

2. Jika terjadi peningkatan hasil belajar pada setiap siklusnya dan 75 % 

siswa mendapat nilai ≥ 60 atau mencapai nilai kriteria kelulusan 

minimal (KKM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


