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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian

tindakan kelas merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan beberapa siklus

dalam rangka pemecahan masalah. Karakteristik yang khas dari penelitian

tindakan kelas adalah adanya tindakan (aksi) tertentu melalui penerapan

pembelajaran sikap demi meningkatkan hasil belajar dan mengembangkan sikap

siswa dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room

Action Research) atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk mengetahui

hasil belajar Matematika siswa Kelas V SDNegeri 1 Bahari setelah penerapan

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017

di Kelas V SD Negeri 1 Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

selama satu bulan, yaitu pada bulan Maret 2017. Siklus I pertemuan pertama

dilaksanakan pada tanggal 14 maret dan pertemuan kedua dilaksanakan pada

tanggal 18 maret. Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 21

maret dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 25 maret.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek Penelitian  ini  adalah siswa kelas V SDN I Bahari tahun ajaran

2016/2017 terdiri dari 46 siswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Siswa Kelas V SDN I Bahari Tahun Ajaran 2016/2017

No Jenis Kelamin F
1 Laki-laki 20
2 Perempuan 26

Jumlah siswa 46
Sumber data: Buku Daftar Hadir siswa Pegangan Guru Kelas V SDN I Bahari

(Husnawati, S.Pd)

Objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil

yang diperoleh dari pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada

pembelajaran Matematika siswa kelas V SD Negeri 1 Bahari pada tahun ajaran

2016/2017 semester genap.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan dalam dua siklus, di mana

setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,

pengamatan  atau observasi serta analisis dan refleksi. Adapun prosedur penelitian

tersebut secara rinci dapat diuraikan seperti berikut ini:

1. Siklus I

a. Perencanaan

Siklus I direncanakan selama dua kali pertemuan. Pertemuan pertama

dan kedua dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Grou Investigation (GI). Pada akhir pembelajaran pertemuan ke dua, siswa

diberikan soal evaliasi akhir siklus I berupa uraian. Adapun kegiatan peneliti pada

tahapan ini adalah:
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1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompentensi dasar yang akan

di capai oleh siswa pada mata pelajaran matematika semester genap

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika degan

menggunakan model  Pembelajaran Group Investigation.

3) Mempersiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa.

4) Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK).

5) Membagi kelompok   sesuai  dengan hasil belajar siswa pada saat Ulangan

Harian semester dua.

6) Mempersiapkan media pembelajaran dan  perlengkapan  yang digunakan saat

proses pembelajaran.

7) Mempersiapkan soal evaluasi untuk siswa.

b. Pelaksanaan tindakan

Tindakan siklus I dilaksanan dalam dua kali pertemuan sesuai dengan

rencana yang telah disusun dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation.

c. Pengamatan atau observasi

Tahap pengamatan atau observasi yaitu prosedur pengambilan data

mengenai proses pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan

lembar observasi aktivitas siswa yang dilakukan bersama dengan guru kolaborator

yaitu wali kelas V SDN I Bahari.
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d. Analisis dan refleksi

Bersama guru kolaborator Peneliti berduskusi tentang kelebihan dan

kekurangan mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan

menerapkan pembelajaran Group Investigation bersadarkan hasil pengamatan dan

observasi serta hasil evaluasi setiap siswa pada akhir silus I. hal tersebut

dilakukan untuk menentukan berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan

pembelajaran pada siklus I. Jika belum berhasil maka penelitian ini akan

dilanjutkan pada siklus II.

2. Siklus II

a. Perencanaan

Siklus II direncanakan selama dua kali pertemuan. Pertemuan pertama

dan kedua dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Grou Investigation (GI). Pada akhir pembelajaran pertemuan ke dua, siswa

diberikan soal evaliasi akhir siklus I berupa uraian. Adapun kegiatan peneliti pada

tahapan ini adalah:

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matematika menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation Mempersiapkan

media pembelajaran dan perlengkapan yang digunakan saat proses

pembelajaran.

2) Mempersiapkan media pembelajaran dan perlengkapan yang digunakan saat

proses pembelajaran.

3) Mempersiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK)
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4) Mempersiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa

Mempersiapkan soal evaluasi untuk siswa.

5) Guru lebih giat lagi dalam memberikan motivsi, bimbingan dan arahan dalam

proses pembelajaran.

6) Menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada siswa/kelompok yang

memperoleh poin terbanyak dalam penerapan model pembelajaran Group

Investigation sebagai bentuk apresiasi untuk siswa.

b. Pelaksanaan tindakan

Tindakan siklus I1 dilaksanan dalam dua kali pertemuan sesuai dengan

rencana yang telah disusun dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation.

c. Pengamatan atau observasi

Tahap pengamatan atau observasi yaitu prosedur pengambilan data

mengenai proses pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan

lembar observasi aktivitas siswa yang dilakukan bersama oleh guru kolaborator

yaitu wali kelas V SDN I Bahari.

d. Analisis dan refleksi

Bersama guru kolaborator, Peneliti kembali berduskusi tentang kelebihan

dan kekurangan mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan

menerapkan pembelajaran Group Investigation bersadarkan hasil pengamatan dan

observasi serta hasil evaluasi setiap siswa pada akhir silus II. hal tersebut
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dilakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus

II dapat meningkatkan atau memperbaiki masalah pada siklus sebelumnya.

E. Desain Penelitian

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).

Model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 DesainPenelitian Tindakan Kelas Model Kemis & Taggart.1

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1Rochiati Wiriatmaja, Metodel Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006), h. 66.

Reflect Plan

Observe

Act

PlanReflect

Observe

Act
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1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa

dan hasil evalusi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika dengan

menggunakan lembar observasi sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation. Dalam melakukan observasi peneliti  akan dibantu oleh

seorang observer.

2. Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun berdasarkan

kompetensi dasar materi ajar matematika setelah menerapkan pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation. Tes hasil belajar digunakan untuk

mendapatkan data hasil belajar Matematika siswa kelas V SDN 1 Bahari

melalui tes uraian sebanyak.

3. Dokumentasi  yaitu pengambilan data-data penting seperti foto-foto dan video

saat pelaksaan kegiatan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk

mengungkapkan fakta yang terjadi selama kegiatan penelitian.

G. 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 Group Investigation.

1. Menentukan nilai rata- rata hasil belajar Matematika:

X =
∑

Keterangan:

Ʃx = Jumlah nilai yang diperoleh siswa

N = Jumlah seluruh siswa dalam kelas

2. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa:
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% ketuntasan =
∑ × 100 %

Keterangan:

Ʃx= jumlah siswa yang tuntas belajar.

N = jumlah seluruh siswa.

3. Menentukan peningkatan hasil belajar

P= x 100 %

Keterangan:

P               = Peningkatan hasil belajar

Post rate    =  Nilai sesudah diberikan tindakan

Base rate   =  Nilai sebelum diberikan tindakan

H. IndikatorKinerja

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar

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

belajar siswa kelas V telah mencapai nilai≥65 yaitu nilai KKM yang ditentukan

sekolah pada mata pelajaran Matematika.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SD Negeri 1 Bahari

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bahari merupakan salah satu lembaga

pendidikan formal dalam lingkungan kementrian pendidikan yang berada di Desa

Bahari , SDN I Bahari berdiri pada tahun 1961. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1

Bahari terletak di Jl. Wa Ode Nopu Desa Bahari Kecamatan Sampolawa

Kabupaten Buton Selatan provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh La Ode

Mursalim, S.Pd.

Tenaga pendidik (Guru) yang ada di SDN I Bahari berjumlah 11 orang

yang terdiri dari tenaga operator 1 orang, tenaga D2 2 orang dan tenaga sarjana

(S1) 8 orang sesuai bidangnya masing-masing. Berbagai fasilitas dimiliki SDN I

Bahari untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain :

kelas, lapangan upacara, lapangan volly, papan tenis meja, toilet, mushalla dan

perpustakaan.

1. Deskripsi Umum Keadaan Siswa

Siswa kelas V SDN I Bahari tahun ajaran 2016/2017 terdiri dari 46 siswa

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Siswa Kelas V SDN I Bahari Tahun Ajaran 2016/2017

No Jenis Kelamin F
1 Laki-laki 20
2 Perempuan 26

Jumlah siswa 46
Sumber data: Buku Daftar Hadir siswa Pegangan Guru Kelas V SDN I Bahari

(Husnawati, S.Pd)


