
 

 

III. METODE PENELITAN 

 

3.1. Rencana Penelitian 

Subjek penelitan dilakukan di SDN 6 Gedung Air tahun ajaran 2010-2011 adalah 

siswa kelas VI berjumlah 34 siswa, 14 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di kelas VI di SDN 6 Gedung Air dimulai 

pada bulan januari hingga maret 2011. 

 

3.1.1. Perencanaan 

a. Membuat jadwal rencana untuk menentukan submateri dan materi pokok yang 

disajikan 

b. Mempersiapkan kelengkapan yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar seperti silabus pembelajaran, rencana pembelajaran, rencana 

perbaikan pembelajaran, menyiapkan lembar latihan soal. 

c. Menyiapkan instrument penelitian berupa lembar observasi aktifitas siswa, 

lembar observasi kemampuan guru mengelola pembelajaran, menyusun alat 

evaluasi berbentuk esai dan lembar angket yang diberikan kepada siswa di 

akhir siklus ketiga. 

d. Menetapkan metode pembelajaran pendekatan CTL 

e. Menetapkan focus observasi  

f. Menetapkan cara obeservasi 
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g. Menetapkan data dan cara pengumpulannya yaitu data kuantatif dan kualitatif 

h. Menetapkan cara refleksi, yaitu dilakukan oleh peneliti dan dilakukan setiap 

selesai pemberian tindakan untuk setiap sikulsnya. 

 

3.1.2. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

- Pelaksanaan observasi, dilakukan oleh observer (secara kelompok), setelah 

selesai pelaksanaan tindakan dan observasi yang diperoleh data yang diperoleh 

dianalisis. Hasil analisis dari proses tindakan dan observasi dijadikan sebagai 

perencaan siklus berikutnya.  

- Siklus kedua dan siklus ketiga. Perencaan proses pembelajaran pada siklus ini 

dilakukan berdasarkan temuan dan hasil reflesi pada siklus sebelumnya. 

b. Tes 

Teknis yang dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang hasil belajar 

siswa. Hasil belajar dilakukan setiap akhir siklus. Pada akhir siklus tes hasil 

belajar seluruh siswa dirata-rata tes hasil berikutnya. 

 

3.1.3. Refleksi 

Dalam tahap ini peneliti menganalisis hasil tindakan berdasarkan hasil 

pengamatan yang tertuang dalam catatan lapangan hasil test. Peneliti dan 

kolabolator mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dan menganalisa hasil evaluasi siswa untuk menentukan 

keberhasilan dalam siklus penelitian ini. 
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Bila dalam satu siklus penelitian masih dikatakan belum berhasil peneliti akan 

melanjutkan pada tindakan selanjutnya yaitu pada siklus selanjutnya berdasarkan 

pada permasalahan yang dihadapi pada siklus sebelumnya. 

 

Desain penelitian tindakan kelas yang telah dipaparkan tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Subjek Dan Objek Penelitian  

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI SD Negeri 6 Gedung Air Kecamatan 

Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung sedangkan objek penelitian ini ialah 

meningkatkan aktivitas matematika melalui pendekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) pembelajaran kontruktivisme pada siswa kelas VI SD 

Negeri 6 Gedung Air Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung. 

 

 

 

refleksi 

Perencanaan 

tindakan I 

Pengamatan dan 

pengumpulan data 

Permasalahan  
Pelaksanaan  

tindakan I 
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3.3. Instrumen Penelitian 

Peneliti akan menggunakan catatan lapangan untuk melihat proses pembelajaran 

dikelas dan instrument test untuk mengukur kemampuan siswa baik sebelum 

diberikan tindakan dan sesudah tindakan. Pritest akan diberikan sebelum tindakan 

dan posttest akan diberikan setelah tindakan penelitian akan mengalami tingkat 

perubahan kemampuan siswa dan langkah-langkah dalam pembelajaran 

matematika dikelas. 

Disamping itu juga peneliti menggunakan catatan lapangan yang merupakan hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti dan kolabolator akan menjadi dasar penelitian terhadap keberhasilan 

proses pembelajaran. 

 

3.4. Pengumpulan Data 

a. observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer, setelah selesai  pelaksanaan 

tindakan dan observasi yang diperoleh data yang dianalisis. Hasil analisis dari 

proses tindakan dan observasi dijadikan sebagai bahan perencanaan siklus 

berikutnya. 

siklus II dan siklus III. Pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus ini  

dilakukan berdasarkan temuan dan hasil refleski pada siklus sebelumnya. 

b. Test 

Teknik test yang dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif tentang hasil 

belajar siswa pada setiap pembelajaran. Test hasil belajar dilakukan setiap akhir 
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siklus. Pada akhir siklus tes hasil belajar seluruh siswa direrata dan dijadikan data 

tiap siklus yang akan dibandingkan dengan rerata test hasil belajar berikutnya. 

 

Indikator kinerja criteria tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai tujuan akhir 

penelitian ini jika rata-rata aktivitas belajar siswa dalam melaksanakan kegiatan 

sebesar 85%.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat simulasi daan peraga, 

lembar observasi aktivitas siswa, test kognitif. 

 

c. Refleksi  

Setelah diberi tes formatif maka dilakukan refleksi untuk memperbaiki 

kekurangan yang dilakukan setiap siklus berlangsung.  Guru memperbaiki 

kekurangan dengan membuat rencana tindakan baru yang dilakukan pada siklus 

berikutnya.  

 

3.5. Teknik Pembahasan 

Dari hasil observasi pembelajaran dianalisa bersama-sama dengan mitra 

kolaborasi kemudian ditapsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman 

guru. Berdasarkan hasil siswa dapat digunakan untuk meningkatkan aktifitas 

belajar matematika melalui pendekatan pembelajaran CTL (contextual learning) 

pada siswa kelas VI SD Negeri 6 Gedung Air Tanjungkarang Barat dapat dilihat 

dari penguasaan siswa yang menguasai matematika sebanyak 24% dari materi 

yang diajarkan. 
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Peneliti menggunakan penilaian acuan patokan (PAP), yaitu dalam melakukan 

penelitian mengacu pada kriterian pencapaian tujuan (intruksional) yang telah 

dirumuskan, nilai-nilai yang telah diperoleh siswa di hubungka.dengan tingkat 

pencapaian penguasaan siswa tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan 

yang telah di tetapkan. 

Disamping penguasaan materi, penelitian ini juga dikatakan berhasil bila pada saat 

pembelajaran siswa menjadi aktiv proses belajar menjadi sentries bukanlah guru 

sentries. Hal ini dapat dilihat dari siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru.  


