
 

 
Tika Triasari, 2014 
Penggunaan Media Smiley Face Untuk Meningkatkan Pemahaman Matematis Siswa Pada 
Materi Bilangan Bulat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan 

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang termasuk ke dalam jenis 

penelitian kualitatif. Menurut David Hopkins (dalam Kunandar, 2012: 46) 

mendefinisikan PTK sebagai berikut. 

PTK adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para 

pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki 

rasionalitas dan keadilan tentang (a) praktik-praktik kependidikan; (b) 

pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut; dan (c) situasi di 

mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. 

 

Sedangkan menurut Kunandar (2012: 46), PTK dapat diartikan sebagai 

berikut. 

PTK merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan guru di kelasnya 

sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan 

merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelasnya.  

 

Menurut Arikunto (2010: 3), PTK merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Jadi PTK merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh guru, yang sengaja dimunculkan untuk meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di kelas.  

PTK merupakan kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan 

profesionalitasnya seperti yang dikemukakan oleh Natalia (2008: 8) sebagai 

berikut. 

1. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka terhadap 

dinamika pembelajaran di kelasnya. 

2. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi lebih 

professional. 
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3. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu 

memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam 

terhadap apa yang terjadi dikelasnya. 

4. Pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena 

dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. 

5. Dengan melaksanakan PTK, guru menjadi kreatif karena selalu 

dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi 

dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar 

yang dipakainya. 

6. Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki tujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik mengajar guru 

dalam sebuah pembelajaran secara berkesinambungan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hasil instruksional, mengembangkan 

keterampilan guru, meningkatkan relevansi, meningkatkan efisiensi 

pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada 

komunitas guru. 

 

“Tujuan PTK adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan nyata 

yang terjadi di kelas, memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kualitas 

isi, proses, hasil pendidikan, dan kegiatan praktik guru dalam 

pengembangan profesinya agar menjadi lebih berkualitas. Selain itu, 

tujuan PTK juga untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di 

lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan 

perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan.” 

(Natalia, 2008: 10) 

 

PTK juga memiliki manfaat seperti yang dikemukakan oleh Natalia (2008: 

14) yaitu sebagai berikut. 

1. Dapat menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan 

panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

2. Menumbuhkembangkan kebiasaan, budaya, dan tradisi meneliti serta 

menulis artikel ilmiah di kalangan guru. 

3. Mampu mewujudkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi antarguru 

dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama 

memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

4. Mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan 

kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan 

konteks local, sekolah, dan kelas.dapat memupuk dan meningkatkan 

keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang 

dilaksanakan guru. 

5. Dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, 

menantang, nyaman, dan menyenangkan karena strategi, metode, 
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teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran sangat 

bervariasi dan dipilih secara bersungguh-sungguh. 

 

Model PTK memiliki berbagai macam desain diantaranya model Kurt 

Lewin, model Kemmis dan Mc Taggart, model Elliot, model Hopkins, dan model 

Ebbut. Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Kemmis dan Mc Taggart. Menurut Kemmis dan Mc Taggrat (dalam 

Kunandar, 2012: 70), penelitian tindakan kelas dilakukan melalui proses yang 

dinamis dan komplementasi yang terdiri dari empat yaitu penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Alur tiap siklus dalam penelitian ini diadaptasi dari desain model Kemmis 

dan Mc Taggart sebagaimana dilukiskan dalam skema berikut ini. 
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 Pada setiap siklus, langkah pertama yang dilakukan adalah perencanaan 

tindakan. Kemudian dilakukan pelaksanaan tindakan dan observasi yang 

dilakukan secara bersamaan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Setelah 

pelaksanaan dan observasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah refleksi. 

Refleksi dilakukan untuk mempertimbangkan baik atau buruknya, berhasil atau 

tidak berhasilnya suatu tindakan yang telah dilakukan. Apabila hasil refleksi 

siklus menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus satu tidak sesuai 

yang diharapkan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilakukan pada siklus 

kedua. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April - Juni 2014. Penelitian 

ini dilakukan dikelas IV SDN 1 Cibogo Jalan Tangkubanparahu No. 87 Desa 

Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang dikepalai oleh Reni 

Nuraeni, S.Pd. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas IV SDN 1 

Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun ajaran 2013-2014 

sebanyak 16 orang siswa yang terdiri dari 8 orang siswa laki-laki dan 8 orang 

siswa perempuan. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Sebelum penelitian ini dimulai peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan peneliti 

melakukan tahap pendahuluan setelah itu peneliti akan melakukan tahap tindakan. 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengurus surat perizinan dari pihak prodi. 

b. Meminta izin penelitian kepada kepala sekolah SDN 1 Cibogo Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat 
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c. Wawancara dengan pihak guru SDN 1 Cibogo Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat 

d. Observasi terhadap situasi kelas serta siswa kelas IV SDN 1 Cibogo 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat 

 

2. Tahapan Tindakan 

Pada tahap tindakan ini peneliti akan melakukan pelaksanaan sebagai 

berikut. 

Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK. 

Sebelum melakukan pembelajaran di siklus 1 ini, peneliti membuat perencanaan 

sebagai berikut. 

1) Menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika kelas 

IV SD semester 2 yang akan dicapai dan menentukan indikator capaian 

kompetensi (ICK) berdasarkan kesesuaian indikator materi serta indikator 

kemampuan pemahaman matematis. 

2) Menentukan materi pokok yang diajarkan tentang operasi hitung bilangan 

bulat. 

3) Merancang pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

materi operasi hitung bilangan bulat. 

4) Merancang media pembelajaran yang akan digunakan yaitu smiley face. 

5) Menyiapkan instrumen observasi. 

6) Menyusun alat tes, yaitu tes tertulis berupa lembar kegiatan siswa dan lembar 

soal evaluasi pemahaman matematis. 

 

b. Pelaksanaan (Acting) 

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melakukan apa yang sudah dibuat 

pada perencanaan. Pelaksaan ini berlangsung di kelas dalam proses belajar 

mengajar. Berikut rincian kegiatannya. 

1) Melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran yang telah disediakan. 
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2) Mengelompokan siswa menjadi 4 kelompok, dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4 anggota yang heterogen. 

3) Mendemonstrasikan aturan penggunaan media smiley face pada materi operasi 

hitung bilangan bulat. 

4) Siswa diberi waktu untuk mempraktikan penggunaan media smiley face pada 

materi operasi hitung bilangan bulat. 

5) Siswa secara kelompok berdiskusi mengerjakan lembar kerja siswa yang 

diberikan oleh guru. 

6) Membahas lembar kerja siswa dan penyelesaiannya. 

7) Guru memberikan enam soal rebutan kepada siswa yang berani maju ke depan 

mengerjakan dengan menggunakan media smiley face. 

8) Siswa secara individu mengerjakan evaluasi pemahaman matematis yang 

diberikan oleh guru. 

 

c. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran, adapun hal yang 

perlu dilihat atau diamati pada pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Mengamati jalannya proses pembelajaran. 

2) Mengamati penampilan mengajar guru. 

3) Mengamati keaktifan siswa dalam menyelesaikan lembar kerja siswa dan 

evaluasi. 

4) Mengamati kondisi kelas dan siswa. 

5) Mengamati situasi kelas dan siswa. 

6) Mengamati siswa dalam menyelesaikan soal. 

7) Pada wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran dilaksanakan kepada 

siswa. 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Tahap refleksi ini berfungsi untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang 

terjadi pada tahap pelaksanaan yang semua telah ditulis pada tahap observasi. 

Membahas mengenai penampilan mengajar maupun situasi siswa dan kelas, 
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semua hal yang telah ditemukan pada saat pelaksanaan semuanya dibahas pada 

tahap refleksi ini. Agar kekurangan atau kelemahan yang ada pada pelaksanaan 

siklus I dapat diperbaiki dan dilaksanakan lagi untuk siklus berikutnya yaitu siklus 

II. 

Siklus I dianggap berhasil apabila siswa berani mengungkapkan 

pendapatnya, siswa bisa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa mampu 

merepresentasi matematis, menerapkan prosedur, menyatakan ulang sebuah 

konsep, menjelaskan hasil LKS yang dilakukan, mengerjakan evaluasi dari guru, 

hasil evaluasi siswa minimal sesuai KKM Matematika pada materi Bilangan Bulat 

yang telah ditentukan oleh sekolah berdasarkan kesesuaian Kompetensi Dasar 

yang dilihat dari kompleksitas materi, daya dukung, dan intake. 

 

Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Guru membuat rencana pembelajaran siklus II dengan memperhatikan refleksi 

pada siklus I. 

2) Menyiapkan media smiley face. 

3) Menyiapkan instrumen observasi. 

4) Menyusun alat tes, yaitu tes tertulis berupa lembar kerja siswa dan lembar soal 

evaluasi pemahaman matematis. 

b. Pelaksanaan 

1) Melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II sesuai dengan RPP yang telah 

disusun dengan mempertimbangkan perbaikan-perbaikan pada siklus I. 

2) Melakukan evaluasi pada siklus II untuk mendapatkan data. 

3) Mencatat dan merekam semua yang terjadi sebagai sumber data yang 

digunakan pada tahap refleksi. 

4) Peneliti menyesuaikan apakah kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
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c. Observasi 

Seperti halnya pada siklus I, observasi pada siklus II ini dilakukan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk mengamati 

sejauh mana pencapaian keterlaksanaan aktivitas pembelajaran, baik aktivitas 

guru maupun aktivitas siswa. Selain untuk mengamati aktivitas pembelajaran, 

observasi juga dilakukan untuk mengamati hasil belajar siswa pada materi operasi 

hitung bilangan bulat. Aktivitas yang diamati mengacu pada format observasi 

yang telah disiapkan oleh peneliti. 

 

d. Refleksi 

Hasil yang diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk diolah 

dan dievaluasi oleh peneliti, untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil tersebut 

akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus berikutnya. 

Diharapkan setelah pembelajaran pada siklus I selesai, dapat diperbaiki kesalahan-

kesalahannya, maka pada akhir siklus II ini hasil belajar  siswa kelas IV SDN 1 

Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tentang operasi hitung 

bilangan bulat menggunakan media smiley face meningkat. 

 

e. Membuat Kesimpulan Hasil Penelitian 

 Setelah semua proses selesai dilaksanakan sampai pada tahap refleksi, 

maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian 

dan pembahasan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran-gambaran 

tentang kelemahan dan kelebihan setiap hal-hal yang dilakukan pada setiap siklus. 

Dari kesimpulan ini dapat diketahui sejauh mana peningkatan baik proses maupun 

hasil pembelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat dengan 

menggunakan media smiley face pada siswa kelas IV di SDN 1 Cibogo 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Tujuan dari teknik pengumpulan data adalah untuk dijadikan pedoman 

dalam  mengukur penggunaan media smiley face pada materi Operasi Hitung 
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Bilangan Bulat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen 

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. 

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

diantaranya. 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam penelitian ini akan 

digunakan satu RPP yang mewakili tiga indikator yang disesuaikan dengan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Indikator-indikator 

yang tertera pada setiap RPP disesuaikan dengan indikator kemampuan 

pemahaman matematis.  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam 

memahami materi penjumlahan dengan menggunakan media smiley face 

melalui kegiatan berdiskusi bersama teman sekelompoknya. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Antisipasi Didaktis Pedagogis (ADP) dan penilaian RPP. Antisipasi Didaktis 

Pedagogis merupakan suatu hubungan antisipatif guru dan materi. Sedangkan 

penilaian RPP digunakan untuk memperoleh data dari RPP yang telah dibuat. 

b. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Observasi adalah kegiatan 

pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan 

telah mencapai sasaran. Pengamatan partisipatif dilakukan oleh orang yang 

terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tindakan. 

c. Tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau 

sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan 

salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam dirinya, dalam penelitian 

teknik tes yang digunakan adalah tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes 

dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk 

tulisan. Fungsi tes tertulis yaitu mengukur kemampuan suatu konsep atau 

kinerja. 
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F. Analisis dan Interpretasi Data 

Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisi data. Data-data yang 

diperoleh setelah melaksanakan penelitian, dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis agar mendapat kesimpulam yang utuh dan menyeluruh. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini, analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif 

dan kualitatif. 

1. Data Kualitatif 

Data kualitiatif diperoleh dari deskripsi kelebihan dan kekurangan yang 

tergambar dalam lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Dari deskripsi 

tersebut direfleksikan dan didiskusikan dengan para pengamat kemudian 

direncanakan perbaikan-perbaikan untuk siklus selanjutnya agar dapat 

memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

Dengan cara ini, diharapkan setiap siklus mengalami peningkatan 

perbaikan. Agar pembelajaran efektif, sehingga hasil pembelajaran akan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa dan guru 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan media smiley face di 

kelas IV SDN 1 Cibogo. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini (dalam 

Sugiyono, 2008: 246) terdiri atas: (1) data reduction (reduksi data), (2) data 

display (display data) dan (3) conclusion drawing/verification. Data dianalisis 

dengan menggunakan data reduksi yaitu dengan merangkum dan memilih data 

sesuai tujuan penelitian, dengan seperti itu memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya. Kemudian peneliti melakukan display data 

dengan cara menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel atau sejenisnya sehingga 

mudah dipahami. Dan terakhir verification dengan cara menarik kesimpulan awal 

sehingga dapat disusun tindakan selanjutnya dari kekurangan atau temuan-temuan 

dalam kegiatan penelitian. 
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2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari tes siklus untuk hasil pemahaman 

matematis siswa. Setelah data kuantitatif diperoleh, maka selanjutnya dilakukan 

analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Penyekoran hasil tes 

Skor poin untuk setiap butir soal memiliki bobot yang berbeda sesuai 

dengan tingkat indikator pemahman matematis. Oleh karena itu, dibuat pedoman 

penyekoran soal evaluasi kemampuan pemahaman matematis yang diadaptasi dari 

Randall yang dapat dilihat pada lampiran B.5. 

 

b. Menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus: 

   
  

 
 

Keterangan: 

    = nilai rata-rata kelas 

   = jumlah nilai yang diperoleh siswa 

     = jumlah siswa 

 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar siswa 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah acuan atau pedoman dasar dalam 

menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, penetapan 

KKM ditentukan dari KKM sekolah yang berdasarkan kesesuaian Kompetensi 

Dasar yang dilihat dari kompleksitas materi, daya dukung, dan intake. Pada 

siklus I dengan Kompetensi Dasar Menjumlahkan Bilangan Bulat nilai KKM 

sekolah ditentukan sebesar 67, sedangkan pada siklus II degan Kompetensi 

Dasar Mengurangkan Bilangan Bulat nilai KKM sekolah ditentukan sebesar 

66. Penjabaran Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dapat dilihat pada 

lampiran B.7. Selanjutnya menghitung persentase ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal dengan rumus. 

 

TB = 
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Keterangan: 

TB  : ketuntas belajar 

∑s      : jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari atau sama 

dengan KKM yang telah ditentukan pada setiap kompetensi dasar. 

n : banyak siswa 

100% : bilangan tetap 

 

d. Menghitung peningkatan pemahaman matematis siswa dari setiap siklus yang 

telah dilakukan dengan menghitung gain rata-rata yang telah dinormalisasikan 

berdasarkn efektivitas pembelajaran, dengan rumus menurut Hake (dalam 

Prabawanto, 2011: 13) 

    
                                                

                                      
 

Tingkat perolehan skor gain ternomalisasi dikategorikan ke dalam tiga 

kategori yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

 Tabel 3.1  

Kategori Perolehan Skor Gain Ternormalisasi 

Skor Gain Ternormalisasi Interpretasi 

(<g>) > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (<g>) ≤ 0,7 Sedang 

(<g>) < 0,3 Rendah 

 

 

 


