
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (action research).

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah action research yang dilakukan oleh guru

didalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Dalam

PTK ditekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar,

dengan harapan jika pelaksanaan pembelajaran dalam kelas itu baik dan benar,

maka motivasi dan hasil belajar siswa yang bersangkutan akan meningkat.

Penelitian tindakan kelas juga merupakan refleksi diri yang dilakukan oleh

para pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk

memperbaikirasionalitas dan keadilan tentang:46

1. Praktik-praktik kependidikan mereka,

2. Pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut,

3. Situasi dimana praktik-praktik di laksanakan.

Penelitian tindakan kelas juga merupakan refleksi diri yang dilakukan

olehpara pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk

memperbaikirasionalitas dan keadilan tentang:47

46Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembang Profesi
Guru, (Jagakarsa : Rajawali Pers, 2008), h.46.

47 Ibid,.
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1. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu

melaluimetodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan analisis

untukmenyelesaikan suatu masalah.

2. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan

tujuantertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan

untukmemperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses

belajarmengajar.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang samamenerima

pelajaran yang sama dari seorang guru.

Berdasarkan ketiga batasan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang sengaja dimunculkan

dan terjadi dalam sebuah kelas.

B. WakTu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 di

Kelas IV B SDN 07 Baruga kecamatan Baruga yaitu pada bulan maret 2019

sampai selsesai.

C. Faktor yang Diteliti

Untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini maka ada beberapa faktor

yang harus diselidiki, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Siswa

Faktor yang diselidiki tentang siswa adalah aktivitas siswa selama

mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar Matematika.
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2. Faktor Guru

Mengamati bagaimana guru dalam memprsiapkan dan menyajikan materi

Pendidikan Agama Islam serta teknik guru dalam menerapkan model

pembelajaran Kooperativ tipe NHT dengan Menggunakan Alat Peraga.

3. Sumber belajar

Faktor yang diselidiki tentang sumber belajar atau bahan pelajaran

yang digunakan sudah sesuai atau tidak dengan kompetensi dasar dan

indikator hasil belajar.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah siswa kelas  IV B SD Negeri 07 Baruga  terdiri

dari 30 siswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Siswa Kelas IV B SDN  07 Baruga

NO Jenis Kelamin F

1. Laki-laki 18

2. Perempuan 12

Jumlah Siswa 30

Sumber: data kantor SDN 07 Baruga

E. Prosedur Penelitian

Prosedur ini menggunakan prosedur dalam dua siklus dan akan

berkelanjutan bila tujuanya belum tercapai. Maing-masing siklus dengan tahap

perencanaan, Pelaksanaan (tindakan), Observasi dan Refleksi/evaluasi.
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Secara garis besar setiap tahapan di jelaskan sebagai berikut:48

1. Perencanaan

a. Membuat RPP yang berisi langkah-langkah dan bentuk kegiatan yang

akan dilakukan. RPP tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan awal terdiri dari beberapa kegiatan yaitu berdo’a dan

tadarrus yang dipimpin olehketua kelas, absensi, guru memberikan

motivasi serta menjelaskanlangkah-langkah KBM dan tujuan

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Numbered Head Together

dan penggunaan alat peraga.

2) Kegiatan inti yang terdiri daribeberapa kegiatan yaitu : Mengamati,

Menanya, Mengumpulkan data/eksplorasi, Mengkomunikasikan,

mengasosiasi. Pada tahapmengkomunikasikan guru membagi

kelompok secara heterogen, dan setiap siswa mendapatkan nomor

kepala yang berbeda kemudian mempersilahkan siswa

mempresentasikan materi yang telah di kerjakan. Pada tahap

mengasosiasi guru memberikan soal/evalusi sesuai dengan materi

yang di ajarkan.

3) Kegiatan penutup terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: membuat

kesimpulan dari materi yang di ajarkan, memberikan motivasi,

menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutanya.

b. Mempersiapakan instrumen pengamatan

48 Ghaida nisa, Prosedur Penelitian PTK, (www. Leranbetter. Blogspot. Com), di akses
pada pukul 15. 30, 26 Februari 2019
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2. Pelaksanaan (aksi atau tindakan)

a. Guru memberikan motivasi kepada siswa dan mengarahkan

siswamemasuki materi yang akan dibahas.

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

c. Guru menjelaskan materi dan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan

model pembelajaran NHT

d. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok

terdiri dari 4-5 siswa

e. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah di

rumuskan.

3. Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses dan

hasildari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk

mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan informasi,

observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan guru

dalam melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan ketika

gurumelakukan refleksi untuk penyusunan rencana ulang memasuki siklus

berikutnya.

4. Refleksi
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Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan

yangtelah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian

dilakukanevaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya.

Berikut gambar prosedur penelitian:49

Gambar 3.1
Prosedur Penelitian

Siklus 1

siklus 11

F. Desain Penelitian

49 Suharsini Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.
74.
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Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model PTK

yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart yaitu model spiral. Model ini

terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning),

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).

Berikut desain penelitian:50

Gambar 3.2
Desain Penelitian

G. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ataupun cara-cara yang

dilakukan dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara

sistematis. Kegiatan observasi dilakukan secara bersamaan dengan

pelaksanaan tindakan. Secara umum, kegiatan observasi dilakukan untuk

merekam proses yang terjadi selama proses belajar berlangsung sehingga

50Pujihartini, Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pembelajaran Tematik Integratif  SMP,
(Bandung: Wahana Iptek, 2013), h. 17.
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dapat diketahui apakah proses pembelajaran dan kondisi belajar sudah

terlaksana sesuai dengan bahan ajar dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) seperti aktivitas guru dan siswa. Untuk melakukan

observasi peneliti dibantu oleh observer di mana yang menjadi observer

adalah guru kelas IV B SDN 07 Baruga.

2. Tes

Tes merupakan instrumen alat ukur untuk pengumpulan data yang

digunakan untuk mengukur sesuatu dengan aturan tertentu. Tes digunakan

untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya

melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT dan penggunaa Aalat Peraga.

Pemberian tes diberikan sebanyak dua kali yaitu tes kemampuan hasil

belajar pada siklus I dan tes kemampuan hasil belajar II pada siklus II

masing-masing tes soal berjumalah 5. Dalam penelitian ini tes yang

digunakan merupakan bentuk tes tertulis. Tes yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tes uraian (essay).Tes essay atau tes bentuk uraian

adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian

secara bebas maupun uraian secara terbatas. Tes ini dapat mengetahui

tingkat ketuntasan, kemajuan dan kelemahan siswa pada setiap siklus

dalam memahami materi yang disampaikan.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah berupa foto.

Foto dapat memperkuat data yang diperoleh dan memberikan informasi
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mengenai keadaan atau situasi kelas ketika peneliti maupun siswa

melaksanakan proses pembelajaran.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif yang

dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar Matematika yang

diajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe number head

together dan Penggunaan Alat Peraga.

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar digunakan analisis

kuantitatif dengan rumus:

= − × 100%
Keterangan:

P = Presesentase peningkatan

Posrate = Nilai sesudah di berikan tindakan

Basrate = Niali sebelum tindakan

2. Menentukan nilai rata-rata

X =
∑

Keterangan:

∑x = jumlah nilai yang diperoleh siswa

N = jumlah seluruh siswa dalam kelas

3. Menentukan presentase ketuntasan siswa∑ × 100%
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Keterangan:

∑x = peningkatan hasil belajar

N = jumlah seluruh siswa

I. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar

Matematika. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80% hasil

belajar siswa kelas IV B telah mencapai nilai≥71 yaitu nilai KKM yang

ditentukan sekolah pada mata pelajaran matematika.
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