
 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Gunung Sakti, 

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian dilakukan 

selama enam bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai Juni 2011. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Gunung Sakti, 

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan jumlah siswa 

sebanyak 38 anak yang terdiri dari 22 siswa putri dan 16 siswa putra. 

C. Faktor yang Diteliti 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi aktivitas belajar siawa 

dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran Matematika melalui 

pemanfaatan media realia. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari kegiatan belajar siswa dan dari 

kegiatan guru mengajar sekaligus sebagai peneliti. Data kualitatif merupakan 

hasil kegiatan belajar siswa dan kegiatan guru dalam mengembangkan 

pembelajaran. Data kuantitatif berasal dari hasil belajar siswa selama dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap. 



E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tentang aktivitas belajar siswa dilakukan dengan 

melakukan observasi terhadap kegiatan belajar siswa selama pembelajaran 

berlangsung, dan pemberian tes prestasi belajar di akhir proses pembelajaran. 

Data tentang kegiatan guru selaku peneliti dilakukan melalui observasi 

terhadap kegiatan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh teman sejawat. 

F. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Lembar pedoman observasi aktivitas belajar siswa. 

2. Lembar pedoman observasi kegiatan guru. 

3. Lembar tes prestasi belajar siswa. 

4. Untuk data aktivitas belajar siswa digunakan rumus : N =  x 100. 

a. N = Nilai akhir. 

b. P1 = Pertemuan1. 

c. P2 = Pertemuan 2. 

d. ΣP = Jumlah pertemuan. 

5. Kriteria yang digunakan adalah : 

a. Skor 67-100 = Sangat Aktif (A).         

b. Skor 34-66 = Aktif (B).      

c. Skor 0-33 = Kurang Aktif (C). 

6. Untuk data prestasi belajar siswa digunakan rumus : N =  x 100. 

a. N = Nilai akhir. 



b. P1 = Nilai prestasi pertemuan 1. 

c. P2 = Nilai prestasi pertemuan 2. 

7. Untuk data prestasi belajar siswa setiap pertemuan digunakan rumus: 

N =  x 100. 

N = Nilai akhir. 

B = Skor perolehan. 

∑I = Skor maksimal. 

G. Teknik Analisis Data 

8. Mengumpulkan semua data yang berhasil direkam selama penelitian 

berlangsung, yaitu sebanyak dua siklus, baik data kuantitatif maupun 

kualitatif. Setelah direduksi, selanjutnya menganalisis data dan membuat 

tabulasi dan persentase, serta disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

9. Menguji hasil analisis data selama dalam penelitian dengan cara 

membandingkan hasil analisis data tersebut dengan indikator kinerja yang 

ditetapkan sebelumnya. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Menurut Depdiknas (2008: 11) dinyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) merupakan suatu penelitian bersiklus yang dilakukan oleh guru 

berdasar permasalahan riil yang ditemui di kelasnya, melalui langkah-langkah 

merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif, 

partisipatif, dan reflektif mandiri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang meliputi sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan 

situasi, sehingga hasil belajar siswa dan kinerja guru dapat meningkat. Siklus 

aktivitas dalam PTK diawali dengan perencanaan tindakan (planning), 



penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan 

hasil tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi 

(reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). Keempat tahapan tersebut dapat 

diilustrasikan seperti berikut ini. 

    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus PTK. 

 

(Sumber Depdiknas 2008: 11) 

 

 

I. Tahap-tahap Tindakan Penelitian 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan. 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, alat peraga, 

pedoman observasi, lembar tes hasil belajar siswa. 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 



b. Tahap Pelaksanaan. 

1) Kegiatan Awal. 

a) Sebagai appersepsi, guru menunjukkan pecahan keramik, atau 

pecahan benda lain.  

b) Guru menyampaikan ringkasan materi dan tujuan pembelajaran, 

serta cara belajar belajar yang akan dilaksanakan. 

c) Guru menjelaskan bahwa pecahan merupakan bagian dari benda 

yang sudah tidak utuh. Misalnya separoh dari snack coklat, dll. 

d) Guru menggambarkan pecahan dan menuliskan lambang 

bilangan pecahan tersebut di papan tulis. 

e) Membagi kelompok kecil (5-6 orang/kelompok), memilih ketua, 

sekretaris, serta menjelaskan tugas masing-masing. 

2) Kegiatan Inti. 

a) Setiap kelompok menerima tugas kelompok yang terdiri atas 

Lembar Kerja Siswa dan 2 buah jeruk. 

b) Setiap kelompok mengerjakan tugas kelompok sesuai petunjuk 

guru. 

c) Guru memonitor dan membimbing kerja kelompok yang 

mengalami kusulitan. 

d) Wakil dari masing-masing kelompok membacakan resume hasil 

diskusi mereka di depan kelas, sementara kelompok lainnya 

menanggapi. 

e) Guru memberikan klarifikasi tentang laporan setiap kelompok 

untuk mengambil kesimpulan. 



f) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-

hal yang belum dimengerti. 

g) Membagikan lembar soal individual, dan memberikan penilaian. 

3) Kegiatan akhir. 

a) Guru memberikan penekanan betapa penting memahami 

pecahan dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Memberikan pekerjaan rumah. 

c. Tahap Observasi. 

1) Merekam data kegiatan siswa belajar selama proses pembelajaran 

berlangung yang dilakukan oleh peneliti. 

2) Merekam data kegiatan guru yang dilakukan oleh teman sejawat 

3) Memberikan tes hasil belajar kepada siswa. 

d. Tahap Refleksi. 

1) Mengumpulkan semua data yang berhasil direkam pada siklus I 

2) Menganalisis semua data untuk menemukan kelemahan dan 

keunggulan yang muncul dalam pelaksanaan siklus I. 

3) Membandingkan hasil pelaksanaan siklus I dengan indikator 

kinerja yang ditetapkan. 

4) Menentukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan temuan pada 

siklus sebelumnya, untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan. 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, alat peraga, 

pedoman observasi, lembar tes hasil belajar siswa. 



2) Merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan 

dicapai. 

b. Tahap Pelaksanaan. 

1) Kegiatan Awal. 

a) Sebagai appersepsi, guru menanyakan materi pelajaran yang 

telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang pecahan. 

b) Guru menyampaikan ringkasan materi dan tujuan pembelajaran, 

serta cara belajar belajar yang akan dilaksanakan. 

c) Guru menjelaskan bahwa materi yang akan dibahas adalah 

mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. 

d) Guru menunjukkan dua buah apel yang satu dibelah menjadi 

dua bagian, dan yang satu lagi dibelah menjadi empat bagian. 

e) Guru menjelaskan bahwa untuk menjumlahkan dua pecahan 

yang berbeda penyebutnya, maka kedua penyebut tersebut harus 

disamakan terlebih dahulu menggunakan KPK. 

f) Membagi kelompok kecil (5-6 orang/kelompok), memilih ketua, 

sekretaris, serta menjelaskan tugas masing-masing. 

2) Kegiatan Inti. 

a) Setiap kelompok menerima tugas kelompok yang terdiri atas 

lembar Kerja Siswa. 

b) Setiap kelompok mengerjakan tugas kelompok sesuai petunjuk 

guru. 

c) Guru memonitor dan membimbing kerja kelompok jika 

mengalami kesulitan. 



d) Wakil masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi 

mereka di depan kelas, sementara kelompok lain menanggapi. 

e) Guru memberikan klarifikasi tentang laporan setiap kelompok. 

f) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

g) Membagikan lembar soal individual, memberikan penilaian. 

3) Kegiatan akhir. 

a) Guru memberikan penekanan betapa penting memahami 

pecahan dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Memberikan pekerjaan rumah. 

c. Tahap Observasi. 

1) Guru merekam data kegiatan belajar siswa melalui tes hasil belajar 

dan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

2) Observer merekam data kegiatan guru dalam proses pembelajaran. 

d. Tahap Refleksi. 

1) Mengumpulkan data yang telah direkam selama siklus II. 

2) Bersama teman sejawat menganalisis semua data siklus II. 

3) Menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik. 

4) Menentukan langkah-langkah perbaikan atas semua kekurangan. 

 

J. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apabila terdapat minimal 80% dari jumlah siswa telah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal dengan nilai 60,00 atau lebih. 

2. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa di setiap siklus, dan sedikitnya 

65% siswa dalam katagori aktif. 


