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BAB III.     METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar 1 Keteguhan Teluk Betung 

Barat dengan pertimbangan bahwa peneliti sedang bertugas sebagai guru 

Kelas di SD Negeri 1 Keteguhan Teluk betung Barat sehingga dapat lebih 

efisien, efektif, dan bermanfaat. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan 

Maret 2011. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2010/2011 di SD Negeri 1 Keteguhan Teluk Betung Barat. 

Kelas yang dipilih adalah kelas 1 yang berjumlah 41 siswa yang terdiri dari 

16 siswa perempuan dan 25 siswa laki-laki. Selain peneliti sendiri, peneliti 

ini akan melibatkan dua orang observer (kolaborator). 

 

3.3    Data Penelitian 

 

 Data dalam penelitian ini adalah : 

Data  hasil  belajar, yaitu  data  yang  diperoleh  berupa  nilai  dari tes yang 

diberikan pada akhir siklus I dan siklus II. 
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3.4    Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes pada setiap 

akhir siklus. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul 

informasi atau data, tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes 

terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan 

pertanyaan yang diberikan, dan pola jawabannya harus dirancang menurut 

kriteria yang ditetapkan. 

 

3.5   Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat tes. Tes dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tes diberikan 

setiap akhir siklus pembelajaran. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

 

 Analisis data hasil belajar siswa 

Dari hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes pada setiap akhir  

siklus pembelajaran disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini : 

No. Nilai Siswa Jumlah Siswa % Siswa Keterangan 

1. < 65   Tidak tuntas 

2. > 65   Tuntas 

 Jumlah    

 

 

3.7   Pelaksanaan Tindakan 
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Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam siklus, yakni dilaksanakan 

dalam tiga siklus, dan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan, 

yaitu tahap perencanaan (planning), tahap pelaksanaan tindakan (acting), 

tahap pengamatan (observasing), dan tahap refleksi berdasarkan hasil 

pengamatan (reflecting), Keempat tahap dalam penelitian tersebut adalah 

unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun 

yang kembali ke langkah semula (dalam Arikunto, 2008: 16). 

Adapun sistematika kegiatan penelitian tindakan kelas ini sebagaimana 

disajikan pada bagan berikut ini. 

Bagan Tahapan Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan tahapan siklus penelitian tindakan kelas 

Perencanaan 

 Analisis dan refleksi I Pelaksanaan Tindakan 

Pengamatan 
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Tindakan 

Siklus II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Tindakan 
Refleksi I 
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Pelaksanaan tindakan terdiri dari 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dalam pembelajaran 

siswa berdiskusi secara berkelompok. Penentuan kelompok dilakukan dengan 

cara memberikan tes awal kepada setiap kelompok dengan indikator 

pemecahan dan urutannya. 

 

Berdasarkan skor tes yang diperoleh siswa dikelompok menjadi 7 kelompok 

yang terdiri dari 4 orang. Masing-masing kelompok menjadi skor tinggi, 

sedang, rendah. Kompetensi dasar yang dijadikan sebagai materi pembahasan 

adalah arti pecahan dan urutannya yang dilaksanakan selama 7 minggu 

selama proses pembelajran materi yang diberikan menggunakan alat peraga 

sebagai penunjang aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

1. Siklus I 

 

Materi siklus I adalah membilang angka tersebut diberikan 2 kali 

pertemuan, tahap-tahap yang dilakukan adalah : 

a. Perencanaan 

1) Mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan teman 

sejawat atau guru mitra. 

2) Membuat perangkat pembelajaran. 

3) Menyiapkan perangkat tes 

b. Pelaksanaan 

1) Pertemuan pertama (2x35 menit) 

 Kompetensi dasar   : - Membilang banyak benda 

             - Mengurutkan banyak benda 
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Indikator    menyatakan   :    - Menyebutkan banyak benda 

 - Membaca    dan   menulis    lambang  

 bilangan 

 - Mengurutkan   sekelompok  bilangan 

yang berpola teratur dari yang 

terkecil. 

 - Mengurutkan  sekelompok   bilangan 

yang berpola  teratur  mulai dari yang 

terbesar 

  

a)  Prosedur Umum 

     1) Guru memimpin doa sebelum belajar. 

     2)  Guru memperingatkan cara duduk secara  berkelompok  yang  

         baik selama pelajaran berlangsung. 

3) Guru memberikan apersepsi tentang menulis lambang 

bilangan. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran matematika. 

 

b)  Prosedur Khusus 

     Sesuai dengan RPP perbaikan, guru memberikan contoh soal dan  

      cara  mengisinya   tanpa  melibatkan  anak atau tidak  menyuruh  

      anak untuk mendemonstrasikan atau mengisinya di papan tulis. 
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2. Siklus II 

 

Pelaksanaan siklus II dilakukan berdasarkan refleksi siklus I. Materi siklus 

II adalah membilang angka. Tahap yang dilakukan pada siklus ini adalah : 

a. Prosedur Umum 

1) Guru memimpin doa sebelum belajar. 

2) Guru memperingatkan cara duduk secara berkelompok yang baik 

selama pelajaran berlangsung. 

3) Guru memberikan apersepsi tentang menulis lambang bilangan 

yang benar. 

4) Guru memberikan contoh soal lebih banyak dari Siklus I dan siswa 

memilih kartu bilangan yang sesuai, kemudian menyuruh seorang 

siswa ke depan untuk mengisi di papan tulis secara bergantian. 

5) Guru menyampaikan penjelasan materi pokok secara berulang-

ulang dan menjelaskan tempat puluhan dan satuan secara rinci 

menggunakan kartu bilangan berwarna merah untuk puluhan dan 

hijau untuk satuan. 

 

b. Prosedur Khusus 

1) Sesuai dengan RPP, guru memberikan penjelasan dan memberi 

banyak contoh soal kepada siswa. 

2) Guru memberikan penjelasan cara membilang dan menulis lambang 

bilangan dan cara penggunaan kartu bilangan berwarna. 

3) Untuk nilai tempat puluhan dan satuan serta melibatkan siswa 

dengan bergilir untuk menulis lambang bilangan di papan tulis. 
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4) Secara urut dan sebelum mengadakan evaluasi. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya jawab dengan harapan siswa lebih 

memahami materi yang sedang dipelajari. 


