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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Setting Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan terhadap siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 7 Wonodadi  terletak di jalan Pendidikan Wonokarto Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

Jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian adalah 25 siswa, terdiri dari 11  

siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Dengan latar belakang siswa rata-rata 

adalah anak petani. 

 

1.2 Faktor yang Diteliti 

 

Faktor yang diteliti adalah : 

a. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

b. Prestasi belajar matematika siswa, yaitu tes akhir siklus 

 

1.3 Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data aktivitas, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

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

diberikan pada setiap akhir siklus I, dan II. 



1.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, tes pada 

setiap akhir siklus dan catatan lapangan. 

 

1.4.1 Observasi 

 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan dengan 

penyiapan setiap 10 menit selama proses pembelajaran. Data aktivitas 

diperoleh dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

menggunakan tanda “”. Indikator yang diobservasi mencakup sebagai 

berikut. 

a. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

b. Mengerjakan lembar kerja siswa dan latihan soal 

c. Keterampilan menggunakan alat peraga 

d. Bertanya jawab antara siswa dengan guru 

e. Berdiskusi/bertanya antara siswa dengan siswa 

f. Mengomunikasikan hasil kerja individu 

 

1.4.2 Tes 

 

Tes dilaksanakan dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. Tes diberikan pada setiap akhir siklus pembelajaran. 
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1.5 Instrumen Penilaian 

 

1.5.1 Lembar Observasi 

 

Lembar Observasi digunakan untuk mencatat data aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Data aktivitas siswa ditulis dengan menggunakan 

tanda “” 

 

1.5.2 Alat tes 

 

Alat yang digunakan sebagai alat ukur dari hasil belajar adalah tes. Tes 

dirancang dan dipersiapkan oleh peneliti tindakan kelas. Tes dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah 

diberikan pembelajaran. Langkah pokok mengembangkan tes yaitu : 

(1) Perencanaan tes 

Dalam langkah perencanaan tes ada beberapa kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peneliti yaitu : 

a. Menentukan cakupan materi yang akan diukur 

b. Menyusun kisi-kisi soal 

c. Menetapkan panjang tes 

(2) Bentuk tes 

Pemilihan bentuk tes ini dapat dilakukan dengan tepat bila didasarkan 

pada tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia, cakupan 

materi tes, dan karateristik mata pelajaran yang diujikan. 

 

 



(3) Menulis butir pertanyaan 

Setelah selesai mencermati dan menjabarkan setiap indikator, maka 

peneliti mulai dapat mengembangkan atau menulis butir pertanyaan 

sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. 

(4) Melakukan pengukuran dengan tes 

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan pada saat 

menyelenggarakan tes untuk siswa yaitu : 

a. Menjaga objektivitas pelaksanaan tes 

b. Memberi skor pada hasil tes 

c. Melakukan analisis hasil tes 

 

1.5.3 Catatan Lapangan 

 

Catatan lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif yang 

tidak terekam selama pemberian tindakan. Catatan lapangan ini dapat 

berupa catatan perilaku siswa pelaksanaan langkah berikutnya ataupun 

masukan terhadap keberhasilan yang sudah dicapai. 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

 

1.6.1 Analisis Data aktivitas Siswa 

 

Untuk melihat aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dilakukan untuk menganalisis data aktivitas siswa adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung jumlah check list () pada lembar observasi berdasarkan 

indikator aktivitas yang telah ditentukan. 
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b. Menghitung persentase dari setiap indikator aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa. Jika suatu indikator aktivitas dilakukan siswa lebih dari 

60%  dari frekuensi yang sudah ditentukan, maka siswa termasuk aktif 

untuk indikator tersebut dan berilah tanda check list (). 

c. Menghitung jumlah check list () untuk semua indikator aktivitas 

yang dilakukan oleh siswa. 

d. Menghitung persentase semua indikator aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa. Jika siswa melakukan lebih atau sama dengan 75% dan semua 

indikator aktivitas yang ditentukan dilakukan siswa secara aktif maka 

siswa dikategorikan aktif. 

e. Setelah dieproleh jumlah siswa yang aktif, maka dilakukan 

perhitungan persentase siswa yang aktif seperti yang dikemukakan 

Sudjana (1996:67) yaitu dengan rumus : 

 PSA =
NA

N
 x 100%  

Keterangan : 

 PSA  = Persentase siswa yang aktif 

 NA  = Banyaknya siswa yang aktif 

 N  = Banyaknya siswa keseluruhan 

f. Kemudian menghitung rata-rata persentase siswa yang aktif untuk 

setiap siklus. 

Kategori : 

81% - 100% adalah aktivitas sangat baik 

61% - 80% adalah aktivitas baik 

41% - 60% adalah aktivitas cukup 



21% - 40% adalah aktivitas kurang 

0% - 20% adalah aktivitas kurang sekali 

 

1.6.2 Analisis Data Prestasi Belajar Siswa 

 

Data prestasi belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes pada setiap 

akhir siklus pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk 

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

sebagai berikut : 

a. Menghitung skor ideal (skor tertinggi yang 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 persentase siswa yang memperoleh nilai > 6,5 untuk 

menganalisis data tersebut digunakan rumus menurut Sudjana 

(1996:68). 

�̅� =
∑ Ns

∑ N
  

Keterangan : 

�̅�  = rata-rata kelas 

 ∑ NS  = jumlah nilai seluruh siswa 

 ∑ N  = jumlah siswa 

 

1.6.3 Indikator Kerja  

 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan pelaksanaannya dalam dua 

siklus tindakan. Namun demikian, bila pada hasil evaluasi suatu siklus 
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paling sedikit 80% siswa telah mendapatkan nilai paling rendah 65, maka 

siklus selanjutnya tidak dilaksanakan karena indikator keberhasilan telah 

tercapai. 

 

1.7 Rencana Tindakan  

 

Tindakan pembelajaran penelitian ini terdiri dari dua siklus, banyaknya 

pertemuan setiap siklus menyesuaikan dengan materi pelajaran, serta setiap 

akhir siklus akan diadakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap konsep yang telah dipelajari pada siklus tersebut. Pada setiap 

pembelajaran akan dilakukan observasi oleh guru lain yang berperan sebagai 

observer untuk mengamati guru peneliti yang sedang mengajar, ataupun 

terhadap siswa yang sedang belajar guna melihat aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran.  

 

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melaksanakan tes awal berupa 

tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

tindakan di samping observasi. Observasi awal dilakukan untuk dapat 

mengetahui ketetapan tindakan yang akan diberikan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

 

Dari hasil evaluasi dan observasi awal, maka dalam refleksi ditetapkan 

tindakan yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, 

yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan  kontekstual. 

 



Dengan berpatokan pada refleksi awal tersebut, maka dilaksanakanlah 

penelitian tindakan kelas ini dengan prosedur sebagai berikut. 

 

1.7.1 Perencanaan 

 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini meliputi : 

a. Membuat skenario pelaksanaan tindakan. 

b. Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana suasana 

pembelajaran matematika di kelas ketika pendekatan  kontekstual 

dilaksanakan. 

c. Membuat kuesioner untuk mengumpulkan data tentang tanggapan 

siswa mengenai pelaksanaan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran. 

d. Membuat alat bantu mengajar yang diperlukan dalam rangka membantu 

siswa memahami konsep-konsep matematika dengan baik. 

e. Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah materi matematika telah 

dikuasai oleh siswa. 

 

1.7.2 Pelaksanaan Tindakan 

 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dengan mengikuti urutan kegiatan 

dalam skenario pembelajaran yang sudah dibuat, meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir pada setiap pertemuan dengan pendekatan 

kontekstual. 
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1.7.3 Observasi 

 

Observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat. Proses observasi dilakukan oleh dua orang dari tim peneliti untuk 

mengamati guru dalam kelas selama melaksanakan tindakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pengamatan 

juga dilakukan terhadap prilaku dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dan dampak yang ditimbulkan dari prilaku guru 

terhadap siswa selama proses pembelajaran. 

 

1.7.4 Refleksi 

 

Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dianalisis. 

Kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

setiap siklus akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 

 

1.8. Teknis Analisis Data 

 

Data hasil observasi pembelajaran dianalisis oleh peneliti,kemudian 

ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman guru. Sedangkan hasil 

belajar siswa (evaluasi) dianalisis berdasarkan ketentuan belajar siswa. 

 

Proses analisis data sebagai hasil penelitian meliputi peningkatan aktivitas dan 

pemunculan keterampilan kooperatif serta siswa hasil prestasi belajarnya 

dalam memahami materi matematika yang disajikan dalam dua siklus. 

 

 



1.9.Indikator Keberhasilan 

 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan pelaksanaannya dalam dua siklus. 

Namun, apabila pada hasil evaluasi suatu siklus paling sedikit 80% siswa telah 

mendapatkan nilai paling rendah 65, maka siklus selanjutnya tidak 

dilaksanakan karena indikator keberhasilan telah tercapai. 

 

1.10  Tindakan 

 

Perencanaan tindakan yang disusun adalah : 

1. Menetapkan materi pokok dalam mata pelajaran matematika yang 

menjadi sumber masalah rendahnya hasil belajar siswa. 

2. Menetapkan rencana siklus tindakan, yaitu PTK akan dilakukan dalam 

dua siklus tindakan. 

 

1.10.1 Siklus I 

 

Materi siklus I adalah arti pecahan dan urutannya materi tersebut diberikan 

2 kali pertemuan , tahap-tahap yang dilakukan adalah : 

 

a. Perencanaan 

1) Mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan teman 

sejawat/guru mitra. 

2) Membuat perangkat pembelajaran. 

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas dan catatan lapangan serta 

menyiapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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sebagai penunjang aktivitas dan prestasi belajar sesuai dengan 

materi yang diberikan. 

4) Menyiapkan perangkat tes. 

 

b. Pelaksanaan  

- Pertemuan pertama (2 x 35 menit) 

Kompetensi Dasar  : Arti pecahan dan urutannya 

Indikator menyatakan  : Beberapa bagian dari keseluruhan pecahan 

- Kegiatan awal 

(1) Apersepsi dan motivasi 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Kegiatan inti 

(1) Menjelaskan materi yang akan disampaikan secara garis besar 

tentang beberapa bagian dari keseluruhan pecahan. 

(2) Membagikan guntingan kata kaitan berbentuk lingkaran, 

persegi, persegi panjang. 

(3) Membentuk beberapa kelompok. 

(4) Siswa berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. 

(5) Setiap kelompok memperagakan sekaligus menyampaikan 

hasil kerja kelompoknya. 

(6) Guru menyempurnakan dan menyimpulkan hasil kerja siswa. 

- Kegiatan akhir 

(1) Bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang 

diberikan. 



(2) Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi. 

1) Pertemuan dua (2X35 menit) 

Kompetensi Dasar       : Arti pecahan dan urutannya 

Indikator menyatakan : Menyajikan pecahan melalui gambar 

- Kegiatan awal 

(1) Apersepsi / motivasi 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Kegiatan inti 

(1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

(2) Siswa mendemonstrasikan secara sederhana tentang nilai 

pecahan melalui gambar 

(3) Siswa mengerjakan tugas kelompok 

(4) Guru menyempurnakan dan menyimpulkan bagaimana 

menyajikan nilai pecahan melalui gambar. 

- Kegiatan akhir 

(1) Bersama siswa menerangkan pelajaran 

(2) Melaksanakan evaluasi hasil tes dan proses. 

 

Hasil Belajar Siklus I 

Tes akhir siklus I dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran terdapat pada tabel berikut. 

 

 

 



13 
 

Tabel 3.1 Data Hasil Belajar Matematika 

Siklus Jumlah 
Nilai > 65 Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

Kelas Jum. Siswa Persentase 

I 25 14 56% 1583 63,32 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 7 Wonodadi belum mengalami peningkatan yang 

maksimal, karena menurut kriteria ketuntasan belajar, siswa yang 

berhasil dalam belajar harus di atas 75%. 

 

Nilai tertinggi pada siklus I adalah 80, diperoleh Restu Dandi dan 

Nandita Lusi. Dan nilai di bawah KKM adalah 11 siswa (terlampir). 

 

c. Refleksi 

Hasil observasi aktivitas siswa  menunjukkan masih terdapat siswa 

yang belum aktif mengikuti pembelajaran, yaitu 44%. Kurang 

aktifnya siswa dalam proses pembelajaran antara lain disebabkan 

oleh: 

1) Interaksi dalam pembelajaran kurang berjalan dengan baik, 

terutama dalam diskusi kelompok. 

2) Siswa kurang diberi motivasi, masih banyak siswa yang kurang 

memperhatikan. 

3) Terbatasnya alat peraga yang digunakan. 

4) Alokasi waktu yang kurang tepat. 

 



Dari hasil tes siklus I terdapat 14 siswa yang tuntas. Jika melihat 

indikator keberhasilan pembelajaran, hasil belajar yang dicapai pada 

siklus I belum mencapai target ketuntasan kelas atau dengan kata lain 

peneliti belum berhasil. Memperhatikan hasil-hasil pelaksanaan pada 

siklus I, maka pada siklus II akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun beberapa perbaikan 

yang harus dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan motivasi dan mengingatkan kembali pada siswa 

bahwa belajar kelompok berada diantara siswa dalam kelompok 

yang sdama bharus bekerja sama dan saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas. 

2) Mengalokasikan waktu dengan baik agar tidak terjadi lagi siswa 

yang bermain-main sat proses pembelajaran berlangsung. 

3) Mengondisikan kelas dengan baik dan maksimal agar tidak terjadi 

banyak siswa yang bercakap-cakap dengan temannya. 

1.10.2 Siklus II 

 

Siklus II dilaksanakan berdasarkan refleksi siklus I. Materi siklus II adalah 

pecahan dan penyampaian materi tersebut dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan, tahap-tahap yang dilakukan adalah: 

a. Perencanaan 

1) Mendiskusikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan guru 

mitra 

2) Membuat perangkat pembelajaran. 
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3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan 

serta menyiapkan alat peraga (kertas karton) yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1) Pertemuan pertama 2X45 menit 

Kompetensi dasar       : Arti pecahan dan urutannya 

Indikator menyatakan : Membandingkan pecahan berpenyebut       

sama. 

- Kegiatan awal 

(1) Apersepsi dan motivasi 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Kegiatan inti 

(1) Menjelaskan materi yang akan disampaikan secara garis 

besar tentang membandingkan pecahan dengan berpenyebut 

sama. 

(2) Membagi potongan kertas karton yang berbentuk lingkaran 

dan persegi panjang. 

(3) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

 

2) Pertemuan kedua (2X35 menit) 

Kompetensi dasar        : Arti pecahan dan urutannya 

Indikator menyatakan : Mengurutkan pecahan berpenyebut 

sama. 

 

 



- Kegiatan awal 

(1) Apersepsi dan motivasi 

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Kegiatan inti 

(1) Menjelaskan materi yang akan disampaikan secara garis 

besar tentang mengurutkan pecahan berpenyebut sama. 

(2) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

(3) Membagi lembar kerja kelompok. 

(4) Siswa berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mereka sendiri. 

(5) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan 

kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi 

tanggapan terhadap hasil kerja kelompok penyaji. 

(6) Guru mengamata jalannya diskusi kelas dan memberi 

tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan 

setrategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang 

bersifat lebih umum. 

- Kegiatan akhir atau penutup 

(1) Setelah mencapai kesepakatan tentang setrategi terbaik 

melalui diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari 

materi pelajaran. 

(2) Mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika 

formal. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran. 
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Hasil Belajar Siklus II 

 

Data hasil belajar siklus II diperoleh dari tes akhir siklus. Tes ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap penguasaan materi yang 

telah dipelajari selama proses pembelajaran pada siklus II. Tes diikuti oleh 

25 siswa, banyaknya siswa yang tuntas adalah 21 siswa atau 84%. Dari 

data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.2 Data Hasil Belajar Matematika 

Siklus Jumlah 
Nilai > 65 Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

Kelas Jum. Siswa Persentase 

I 25 21 84% 1878 75,12 

 

Pada siklus II hasil belajar siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 

sebanyak 21 siswa atau 84% dari seluru siswa. Nilai rata-rata pada siklus 

II adalah 75,12. Rata-rata nilai tes hasil belajar dari siklus I ke siklus II 

meningkat 11,80%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa juga 

meningkat. Nilai tertinggi pada siklus II berubah menjadi 85 dan nilai 

terendah 48. Hasil tes pada siklus II menunjukkan terjadinya peningkatan 

hasil belajar jika dibandingkan dengan siklus I. Hasil belajar pada siklus II 

sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal kelas. 

 

c. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Refleksi berguna untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahannya. Selanjutnya bila 

pada hasil evaluasi siklus akhir nilai rata-rata 75,12 atau 84% siswa 



telah mencapai KKM, maka siklus berikutnya tidak dilaksanakan atau 

dihentikan.  

 

1.11 Jadwal Penelitian 

 

Penelitian dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan setiap siklus, dan 

pembuatan laporan. Jadwal penelitian dimulai dari minggu kedua hingga 

keempat bulan September  2011. 

Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 Persiapan      

Pelaksanaan siklus 1 

a. Perencanaan tindakan 

b. Pelaksanaan tindakan dan observasi 

c. Analisis dan refleksi 

Pelaksanaan siklus 2 

a. Perencanaan tindakan 

b. Pelaksanaan tindakan dan observasi 

c. Analisis dan refleksi 

5 Pembuatan laporan penelitian      

Oktober

3

2

Agustus September
KegiatanNo

 

 

1.12 Personalia Penelitian 

 

Personalia penelitian terdiri atas guru kelas IV sebagai peneliti dan teman 

sejawat/kolaborator juga guru kelas di SD Negeri 7 Wonodadi Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 
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