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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Pada prinsipnya penelitian tindakan kelas atau Classroom 

Action Research (CAR) dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang 

terdapat didalam kelas. Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu kelas dengan cara memperbaiki cara 

kerja guru dalalm membelajarkan siswa.  

PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat 

menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, bukan kelas 

orang lain, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran 

yang relevan secara kreatif.  

 

B. Model Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan desain PTK 

model Kemmis dan Mc Taggart dengan 2 siklus. PTK dari Kemmis dan Taggart 

adalah model spiral yang dimulai dari perencanaan (plan), kemudian pelaksanaan 

(act), dan pengamatan (observe) lalu terakhir refleksi (reflect). Pada siklus 

berikutnya, perencanaan diperbaiki berdasarkan refleksi yang telah dianalisis pada 

siklus sebelumnya. Berikut adalah bagan model Kemmis dan Taggart. (gambar 

3.1 pada halaman 25) 

Dari gambar 3.1, penelitian ini dilakukan dengan dua siklus, apabila 

penelitian ini belum sesuai dengan harapan maka dilanjutkan siklus berikutnya. 

Harapan dalam penelitian ini yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dnegan aspek-aspek yang meningkat dan ketuntasan siswa 
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berdasarkan KKM matematika yaitu 55 mencapai presentase sebesar 85% dengan 

rata-rata kelas 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

Secara jelas dapat dirincikan alur/ langkah-langkah penelitian yang 

ditempuh setiap siklus menurut model Kemmis dan Mc Taggart sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Langkah perencanaan merupakan langkah pertama dalam penelitian 

tindakan kelas, karena akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan. Hal-hal 

yang direncanakan diantaranya terkait dengan metode pembelajaran, menentukan 

media dan sumber belajar, analisis materi ajar, menentukan penskoran dan 

evaluasi. Perencanaan dalam hal ini hampir sama dengan pembelajaran biasa 

disebut Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 Membuat Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan Observasi 

Refleksi I 

Perencanaan 

Pelaksanaan Observasi 

Refleksi II 

Kesimpulan 
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2. Pelaksanaan(Acting) 

Pelaksanaan tindakan pada dasarnya merupakan realisasi dari suatu 

tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, atau dengan kata lain menerapkan 

rencana tersebut sesuai dengan yang telah dibuat. Rencana yang dibuat dalam 

penelitian ini yaitu dengan menerapkan model cooperative learning tipe 

numbered heads together untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

3. Observasi (Observing) 

Observasi atau pengamatan merupakan upaya mengamati pelaksanaan 

tindakan. Dalam observasi, peneliti dibantu oleh observer untuk mengamati 

jalannya pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan pengamatan, proses, 

hasil, situasi dan kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

observasi dilakukan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun.  

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi yang 

diperoleh dari hasil observasi. Data yang terkumpul saat observasi dianalisis 

sehingga dapat mengetahui tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan yang 

direncanakan dan mencapai tujuan atau belum, serta untuk mencari penyelesaian 

yang efektif dengan merencanakan tindakan selanjutnya. 

 

C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 7 Cibogo Desa 

Cikole kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat. Dengan jumlah siswa 22 

orang, terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 10 orang. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang dijadikan tempat penelitian 

adalah SDN 7 Cibogo, yang berlokasi di Kp. Pasar Ahad Desa Cikole Kabupaten 

Bandung Barat. 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian secara rinci konkret, dan operasional. Penelitian tindakan secara 

berurutan dimulai dengan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

(Muslihuddin, 2009, hlm. 50) 

 

 

Siklus 1 

1. Tahap perencanaan 

Perencanaan berdasarkan pada identifikasi masalah yang dilakukan pada 

tahap pra PTK, rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis 

tindakan yang ditentukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindkan 

secara rinci. Segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan ajar, 

rencana pengajaran yang mencakup metode/teknik mengajar, serta teknik atau 

instrumen observasi/evaluasi dipersiapkan dengan matang. (Muslihuddin, 2009, 

hlm. 75). Tahapan perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Permintaan izin kepada pihak sekolah, yaitu kepala sekolah SD Negeri 7 

Cibogo untik melakukan penelitian. 

b) Merumuskan rencana pembelajaran (RPP) siklus I dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe Numbered Heads Together. 

c) Membuat nomor kepala siswa. 

d) Penyusunan bahan ajar. 

e) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

f) Menyiapkan instrumen tes tertulis berupa lembar soal tes akhir siklus I. 

g) Menyiapkan instrumen non tes berupa lembar observasi siswa dan lembar 

observasi guru.  

h) Merevisi instrumen jika diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
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Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang dilaksanakan  berpedoman pada 

rencana tindakan. Dalam tindakan peneliti mengacu pada permasalahan sebagai 

sasaran dalam penelitian yang terdiri dari proses kegiatan pembelajaran, 

evaluasidan refleksi dengan mempertimbangkan kondisi siswa da proses lainnya 

yang dikaitkan dengan penelitian. 

a) Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning 

tipe numbered heads together. 

b) Melakukan tes siklus I untuk mendapatkan data mengenai peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered heads together. 

c) Mencatat dan memotret semua yang terjadi pada proses pembelajaran sebagai 

bahan yang akan digunakan pada tahap refleksi. 

d) Diskusi dengan observer untuk mengetahui adanya kelemahan atau 

kekurangan yang harus diperbaiki. 

3. Tahap Observasi 

Tahap observasi bertujuan untuk mendokumentasikan apa yang terjadi 

pada saat tindakan berlangsung. Tahap observasi ini akan menjadi dasar dalam 

melakukan refleksi, karena kelebihan dan kekurangan penelitian akan terlihat 

pada tahap ini. Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanan 

tindakan, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Observer dapat dilakukan oleh rekan 

peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format yang telah 

dibuat yaitu lembar observasi. 

4. Tahap Refleksi  

Refleksi  bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan merenungkan 

kembali apa yang telah dilakukan berdasarkan catatan observasi. Hambatan dan 

permasalahan apa yang terjadi ketika pelaksanaan berlangsung dan harus 
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diperbaiki. Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan observer 

untuk merevisi rencana dan pelaksanaan tindakan pada siklus II.  

 

Siklus II 

Seperti halnya siklus pertama, siklus kedua pun terdiri dari tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

a) Mengumpulkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada siklus I untuk 

dijadikan bahan perbaikan pada siklus II. 

b) Membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I. 

c) Menyiapkan media dan sumber belajar. 

d) Menyiapkan soal-soal yang lebih variatif. 

e) Menyusun instrumen tes siklus II. 

f) Menyiapkan lembar observasi siswa dan lembar pengamatan gurub seperti 

halnya di siklus I. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Melaksanakan KBM dengan menerapkan model cooperative learning tipe 

numbered heads together yang telah disusun berdasarkan rencana 

pembelajaran hasil refleksi pada siklus I serta dengan materi yang lebih 

kompleks dari siklus I. Pada tahap pelaksanaan di siklus II ini, peneliti 

menerapkan model cooperative learning tipe numbered heads together dalam 

pembelajaran skala. 

b) Melaksanakan tes siklus II untuk mendapatkan data mengenai peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

3. Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan sama halnya pada siklus I yaitu: 

a) Mencatat semua yang terjadi untuk untuk bahan data yang akan digunakan 

pada tahap refleksi. 
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b) Diskusi dengan pengamat mengenai kelebihan dan kekurangan yang terjadi 

saat proses pembelajaran. Kemudian peneliti menyesuaikan apakah kegiatan 

yang dilakukan pada siklus II ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

4. Membuat Kesimpulan hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari tahap observasi dikumpulkan untuk dianalisis 

dan dievaluasi oleh peneliti untuk mendapatkan suatu simpulan. Setelah semua 

tahapan selesai dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang mengacu pada 

hasil penelitian dan pembahasan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen 

pembelajaran dan instrumen pengumpul data. 

 

 

1.   Instrumen Pembelajaran 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rancangan untuk 

melakukan suatu proses pembelajaran. RPP ini dirancang untuk melakukan suatu 

proses pembelajaran. RPP ini dirancang dengan seoptimal mungkin dengan 

menetapkan indikator-indikator dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

siswa berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam penelitian 

ini peneliti menitikberatkan pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa pada materi perbandingan dan skala dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered heads together. RPP digunakan sebagai 

pedoman pelaksanaan pembelajaran setiap siklus. 

b. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan lembaran yang digunakan siswa 

sebagai sarana dan pedoman di dalam pembelajaran serta berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Instrumen ini dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan dan 
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didiskusikan secara berkelompok. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis dengan menerapkan model 

cooperative learning tipe numbered heads together. 

2.   Instrumen Pengumpul Data  

Instrumen pengumpul data digunakan untuk memperoleh data, baik data 

kuantitatif maupun data kualitatif. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh data kuantitatif yaitu dengan melakukan tes dari setiap siklus. 

Sedangkan untuk memperoleh data kualitatif yaitu dengan lembar observasi 

keterlaksanaan proses pembelajaran yang menerapkan cooperative learning tipe 

numbered heads together.  

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan peneliti sebagai pedoman melakukan 

pengamatan unmtuk mendapatkan data yang akurat. Lembar observasi juga 

digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi setiap tindakan, agar kegiatan ini 

sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan yang diharapkan dalam penelitian 

ini yaitu efektifitas penerapan model cooperative learning tipe numbered heads 

together untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kelas V SDN 7 Cibogo. 

b. Tes 

Tes kemampuan pemecahan masalah matematis digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan konsep dan penerapannya untuk 

pemecahan masalah matematis meliputi kemampuan memahami masalah, 

menentukan cara menyelesakan masalah, menentkan penyelesaian dengan benar 

dan memeriksa kebenarannya dengan membuat simpulan.  

 

F. Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data terhadap data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu berupa hasil tes siklus, 
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sedangkan data kualitatif berupa lembar observasi, jurnal siswa, dan catatan 

lapangan. 

Prosedur analisis data dari tiap data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah data yang dihasilkan 

dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang telah diisi. Hasil 

observasi merupakan sudut pandang dari observer yang mengamati 

keterlaksanaannya proses pembelajaran. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data  kuantitatif berasal dari soal tes siklus untuk menguji kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Data tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang telah diperoleh diolah dan dianalaisis untuk mengukur 

tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Data tersebut diolah 

dengan berpatokan pada penskoran Charless & Randall 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Rubrik Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Siklus I 

Indikator No. 

Soal 
Skor Keterangan 

(1) 1 0 Tidak mengerjakan sama sekali 

1 Langsung mengisi jawaban akhir, tidak ada langkah 

penyelesaian. 

Ada langkah penyelesaian tetapi tidak tuntas. 

2 Menerapkan strategi penyelesaian yang salah dan hasilnyapun 
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salah. 

3 Menerapkan strategi yang benar tetapi hasil akhir salah karena 

salah perhitungan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat dan hasil akhir 

yang didapatpun benar. 

2 0 Tidak mengerjakan sama sekali 

1 Langsung mengisi jawaban akhir, tidak ada langkah 

penyelesaian. 

Ada langkah penyelesaian tetapi tidak tuntas. 

2 Menggunakan strategi yang salah dan hasilnyapun salah. 

3 Menerapkan strategi yang benar tetapi hasil akhir salah karena 

salah perhitungan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat dan hasil akhir 

yang didapatpun benar. 

(2) 3 0 Tidak mengerjakan sama sekali 

1 Hanya menyalin data yang ada. 

2 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut salah. 

3 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut benar. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat dan hasil akhir 

yang didapatpun benar. 

4 0 Tidak mengerjakan sama sekali 

1 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut salah. 

2 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut benar. 

3 Menerapkan strategi yang benar tetapi hasil akhir salah karena 

salah perhitungan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat dan hasil akhir 

yang didapatpun benar. 

(3) 5 0 Tidak mengerjakan sama sekali 
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1 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut salah. 

2 Langsung mengisi jawaban akhir, dan jawaban tersebut benar. 

3 Ada langkah pengerjaannya tetapi hasil yang didapat salah. 

4 Ada langkah pengerjaannya dan hasil yang didapat benar. 

6 0 Tidak mengerjakan sama sekali 

1 Hanya memberi 1 jawaban yang benar. 

2 Memberi 2 jawaban yang benar. 

3 Ada langkah penyelesaian tetapi hasil akhir yang didapat 

salah. 

4 Ada langkah penyelesaian dan hasil akhir yang didapat benar. 

 

Keterangan: 

(1) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk soal cerita. 

(2) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk gambar 

geometri. 

(3) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk kalimat 

matematika. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Rubrik Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Siklus II 

Indikator No. 

Soal 
Skor Keterangan 
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(1) 1 0 Tidak mengerjakan sama sekali. 

1 Langsung mengisi jawaban akhir. 

Menerapkan strategi yang salah. 

2 Menerapkan strategi yang benar tapi tidak tuntas. 

3 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat tetapi hasil akhir 

salah karena slah perhitungan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, dan 

hasil akhir yang didapat benar. 

2 0 Tidak mengerjakan sama sekali. 

1 Menerapkan strategi yang salah. 

2 Menerapkan sebagian dari strategi yang benar. 

Penyelesaian tidak tuntas. 

3 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, hasil 

akhirnyapun benar, tetapi belum diubah ke dalam satuan hm. 

Hasil akhir sudah diubah kedalam satuan hm tapi salah. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat, lengkap, dan 

hasil akhirnya sudah diubah dalam satuan hm dengan benar. 

(2) 3 0 Tidak mengerjakan sama sekali. 

1 Menerapkan strategi yang salah. 

2 Menerapkan sebagian dari strategi yang benar. 

Penyelesaian tidak tuntas. 

3 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, tetapi 

hasil akhir salah karena salah perhitungan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, dan 

hasil akhirnya pun benar. 

4 0 Tidak mengerjakan sama sekali. 

1 Menerapkan strategi yang salah. 

2 Menerapkan sebagian dari strategi yang benar. 
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Penyelesaian tidak tuntas. 

3 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, hasil 

akhirnyapun benar, tetapi belum diubah ke dalam satuan m. 

Hasil akhir sudah diubah kedalam satuan m tapi salah. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang tepat, lengkap, dan 

hasil akhirnya sudah diubah dalam satuan m dengan benar. 

 

(3) 5 0 Tidak mengisi sama sekali. 

1 Hanya menjawab 1 dari 3 jawaban dengan benar. 

2 Menjawab 2 dari 3 jawaban dengan benar. 

3 Menjawab 3 dari 3 jawaban dengan benar. 

4 Menjawab 3 dari 3 jawaban dengan benar disertai cara 

penyelesaiannya. 

6 0 Tidak mengisi sama sekali. 

1 Hanya menjawab benar/salah. 

Menerapkan strategi penyelesaian yang salah. 

2 Strategi penyelesaian yang diterapkan sudah benar, hanya saja 

perhitungannya tidak tuntas. 

3 Menerapkan strategi penyelesaian dengan lengkap tanpa 

menyimpulkan. 

4 Menerapkan strategi penyelesaian yang benar, lengkap, dan 

menyimpulkan jawaban. 

Keterangan: 

(1) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk soal cerita. 

(2) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk gambar 

geometri. 

(3) Menyelesaikan masalah matematis yang disajikan dalam bentuk kalimat 

matematika. 
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Skor maksimum untuk setiap butir soal adalah 4. Menurut Prabawanto 

(dalam Suprianto, 2011, hlm. 31) untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

siswa dari setiap siklus yang dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan 

siswa berdasarkan skor yang diperoleh dengan rumus berikut ini: 

Presentase kemampuan pemecahan masalah matematis = 

                 

                    
x 100% 

Untuk mengklarifikasi kualitas kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, maka data hasil tes dikelompokkan dengan menggunakan skala 

lima. Untuk melihat kategori kemampuan siswa dapat dilihat  pada tabel 3.3 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Presentase Tingkat kemampuan Siswa 

Presentase Jumlah Skor Siswa Kategori Kemampuan Siswa 

90% <A≤100% A (Sangat baik) 

75% <B≤90% B (Baik) 

55% <C≤75% C (Cukup) 

40% <D≤55% D (Kurang) 

0% <E≤40% E (Buruk) 

 

Selain tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, rata-rata 

kelas dihitung dengan rumus: 

X = 
  

 
 

Keterangan: 

∑N = total nilai yang diperoleh siswa. 

N = jumlah siswa 

X = nilai rata-rata kelas 

Sedangkan untuk menghitung presentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dengan rumus: 
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TB = 
       

 
 x 100% 

 

Keterangan: 

∑S ≥ 55 = jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari atau sama 

dengan 55 

n   = banyak siswa 

100%  = bilangan tetap 

TB  = ketuntasan belajar 

 

Berdasarkan data hasil tes tiap siklus juga, ditentukan besarnya gain 

dengan perhitungan sebagai berikut (Prabawanto, 2013) 

g = (skor siklus ke-i + 1) – (skor siklus ke-i) 

Selanjutnya untuk mengetahui peneningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dari setiap siklus, dari data tersebut kemudian ditentukan gain 

rata-rata yang dinormalisasikan/indeks gain sebagai berikut: 

<g> = 
(                  ) (                )

(                   ) (                )
 

 

Adapun kriteria efektivitas pembelajaran menurut Hake R.R (dalam 

Vitriawatiningsih, 2013 hlm.39) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Interpretasi Gain yang Dinormalisasikan 

Nilai <g> Interpretasi 

0.00 – 0.30 Rendah 

0.31 – 0.70 Sedang 

0.71 – 1.00 Tinggi 

 

 


