
26

BAB III

METODEPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dalam

bahasa Inggris dikenal dengan Classrom Action Research. Iskandar

mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai “bagian dari penelitian tindakan

(action research) yang dilakukan oleh guru dan dosen di kelas tempat ia mengajar

yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses

pembelajaran di kelas”.1

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah kegiatan penelitian

yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam

pembelajaran di Kelas, yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu

agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelejaran sehingga

tujuan yang diharapkan dapat tercapai.2

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SDN Bugi Kecamatan

Sorawolio Kota Bau-bau dan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan,

mulai bulan Februari s.d April 2016 pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa  kelas V SD Negeri

1Iskandar, PenelitianTindakanKelas, GaungPersada, Ciputat: 2009, h. 20
2Rochiati Wiriatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja

Guru dan Dosen, Remaja Rosdakarya, Bandung 2006, hal. 12
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pada  tahun  pelajaran  2015/2016  sebanyak 22 siswa  yang terdiri dari 12 laki-

laki dan 10 perempuan, seorang guru peneliti, dan guru pengamat sebanyak satu

orang.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

pelaksanaannya direncanakan berlangsung selama 2 (dua) siklus. Sebelum

pelaksanaan tindakan terlebih dahulu diberikan tes awal yaitu untuk melihat

kemampuan awal siswa mengenai materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru.

Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan: 1) perencanaan; 2)

pelaksaaan tindakan; 3) observasi dan evaluasi, serta 4) refleksi. Secara rinci

setiap tahapan kegiatan dijelaskan berikut ini:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap inia dalah : (i) membuat scenario

pembelajaran, (ii) membuat lembar observasi, (iii) membuat alat bantu

pembelajaran, (iv) membuat alat evaluasi, dan (v) menyiapkan jurnal

untuk refleksi diri

2. Pelaksanaan tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan scenario

pembelajaran, yaitu 2 (dua)  kali pertemuan untuk setiap siklus.

3. Observasi dan evaluasi

Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat

pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai
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scenario pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi,

yaitu untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tindakan.

4. Refleksi

Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi,

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus

dan akan diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya.

Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penelitian tindakan

kelas tersebut dapat dilihat pada rancangan berikut :

Gambar 3.1  Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Permasalahan
AlternatifPemecahan
(RencanaTindakan I)

Pelaksanaan
Tindakan I

Refleksi I Analisis Data 1 Observasi
(Monitoring)

AlternatifPemecahan
(RencanaTindakan II)

Pelaksanaan
Tindakan II

Refleksi II Analisis Data II Observasi
(Monitoring)

Tuntas

Belum
Tuntas

Permasalahan



29

E. Sumber Data dan Cara Pengambilan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi  siswa kelas V dan guru

peneliti serta seorang guru mitra yang bertindak  sebagai guru pengamat. Jumlah

sumber data siswa sebanyak 22 orang.

2. Jenis Data

Data yang didapat kandalam PTK ini berupa data kuantitatif dan

kualitatif, yang terdiri dari:

a. Hasil belajar siswa.

b. Data situasi pembelajaran

c. Data pelaksanaan pembelajaran oleh guru.

3. Cara Pengambilan Data

a. Data hasil belajar diambil melalui tes setiap akhir siklus.

b. Data situasi kondisi KBM  diambil melalui pengamatan kelas.

c. Data refleksi dan perubahan-perubahan yang terjadi dikelas diambil melalui

jurnal keberhasilan yang dibuat guru.

d. Data pelaksanaan pembelajaran diambil melalui observasi guru peneliti oleh

guru mitra.

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi
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Teknik observasi yaitu; melakukan pengamatan langsung dan

mengumpulkan data dengan menggunakan format pengamatan terhadap

aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung dengan

pengguanaan alat praga balok dan kubus pada pembelajaran matematika.

2.  Test Kognitif

Test kognitif adalah serangkaian bentuk pertanyaan tertulis yang

diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan pemahamannnya

terhadap materi yang diajarkan sifat benda). Metode tes digunakan untuk

menilai dan mengukur hasil belajar siswa terutama aspek kognitif berkenaan

dengan penguasaan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan (indikator)

pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data

ini dipakai untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa pada bidang

studi matematika.

c.  Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu; untuk mendapatkan data tentang keadaan

atau jumlah siswa yang akan diteliti, data guru bidang studi Sains, dan bentuk

dokumen, arsip surat-surat dan foto-foto kegiaatan pembelajaran yang dapat

menjadi sumber informasi pada peneltian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap data untuk

memberikan penafsiran, makna terhadap data yang telah berhasil

dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
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secara deskriptif, yaitu untuk menghitung rerata perolehan nilai siswa pada

setiap siklus, maka  digunakan rumus:

1. Menentukan nilai rerata

x i
X

n






Keterangan n = jumlah siswa secara keseluruhan
X = nilai rerata yang diperoleh siswa

xi


 = jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa

2. Menentukan ketuntasan belajar

P (% tuntas) = %100x
n

fi

Dengan :
n : jumlah siswa secara keseluruhan

fi : jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar3

Berdasarkan hasil pengamatan,  dan tes pada setiap akhir siklus

apabila masih dirasakan gagal, maka peneliti mencari dugaan penyebab

kekurangan dan sekaligus mencari alternatif solusi untuk dirancang pada

tindakan berikutnya sampai pada pencapaian indikator kinerja (ketuntasan

belajar) yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria ketuntasan minimal

(KKM) sebagaimana telah diungkapkan terdahulu.

H. Indikator Ketuntasan Belajar

Sebagaimana hasil belajar pada pokok bahasan Menentukan Volum

3 Supardi.. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara. 2006, h. 28
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Bangun Ruang pada siswa kelas V SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Tahun

Pelajaran 2015/2016 pada pokok bahasan sebelumnya, memilki ketuntasan belajar

secara klasikal baru mencapai 63,64% dari 85% yang telah ditetapkan. Dengan

demikian tolok ukur keberhasilan peenelitian tindakan kelas ini yang penulis

tetapkan apabila siswa pada Pokok bahasan menentukan volum bangun ruang

yaitu mencapai nilai ≥ 65 sebagai skor individual dan 85% untuk ketuntasan

secara klasikal.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kegiatan Pendahuluan

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Bugi Kecamatan Sorawolio

Kota Bau-Bau yang diawali dengan melakukan survei di lokasi penelitian.

Sebelumnya peneliti menetapkan kelas V sebagai subjek penelitian, maka

peneliti terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan guru mitra

(kolaborator) yang ada di SD Negeri Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-

Bau. Dari hasil pertemuan disepakati beberapa hal terkait dengan penelitian

tindakan ini, adalah sebagai  berikut:

a. Peneliti bersama guru mitra sepakat untuk bekerjasama untuk

melaksanakan penelitian ini di kelas V, dimana peneliti sendiri bertindak

sebagai pengelola pembelajaran (pengajar) dan guru mitra (kolaborator)

bertindak sebagai pengamat (observer) selama pelaksanaan pembelajaran

di kelas,

b. Menyepakati bahwa materi yang akan diajarkan di kelas V adalah pokok

bahasan Mengukur Volume Bangun Ruang.

c. Peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat praga balok

dan kubus dalam pembelajaran matematika di kelas V selama pelaksanaan

penelitian ini.

d. Peneliti bersama guru mitra menyusun skenario pembelajaran, menyusun

instrumen evaluasi pembelajaran, dan instrumen observasi yang akan

digunakan untuk mengamati berlangsungnya proses pembelajaran.
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