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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas IV. Adapun   metode penelitian 

yang digunakan adalah metode tindakan kelas (Classroom Action Research). 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Arikunto (2008, hlm. 2) adalah:  

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada kelas 

atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas 

(silabus, materi, dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju 

atau mengenai hal-hal yang terjadi di kelas. 

 

 Arikunto (2008, hlm: 2) menjelaskan PTK melalui paparan gabungan 

definisi dari tiga kata, Penelitian + tindakan + kelas sebagai berikut. 

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi 

peneliti. 

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sam menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru. 

 

 Maka PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan 

tujuan memperbaiki/ meningkatkan mutu praktik pembelajaran. 

 Penelitian tindakan menurut Kunandar dalam Patimah (2014, 

hlm:23),”Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas”. Senada 

dengan pendapat di atas menurut Wirriaatmadja dalam Patimah, N (2014, 

hlm:.23), “Penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri”. 

 Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

mutu praktik pembelajaran di kelas.  
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B. Disain penelitian  

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ada beberapa model penelitian 

diantaranya model Kemmis dan Mc. Taggart, model Kurt Lewin, model Ebbut, 

model Elliot, dan model Hopkins. 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spiral 

dari Kemmis dan Mc Taggart, karena model ini lebih mudah dipahami oleh 

peneliti. Menurut  Kemmis dan Mc Taggart dalam Kunandar (2008 hlm. 71) 

penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 langkah setiap siklusnya yaitu: 

1. Perencanaan 

 Perencanaan adalah mengembangkan rencana tidakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Rencana PTK hendaknya disusun 

berdasarkan kepada hasil pengamatan yang refleksif.  

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali. 

Dalam hal ini pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) sebagai salah satu pendekatan dalam 

pembelajaran. 

 

3. Observasi 

Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. 

Observasi perlu direncanakan dan juga didasarkan dengan keterbukaan 

pandangan. Observasi dalam penelitian ini bisa dilakukan oleh peneliti atau 

orang yang diberikan tugas untuk mengamati proses pembelajaran tersebut. 

 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan tahap dimana peneliti mengingat dan merenungkan suatu 

tindakan seperti yang tercatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami 

proses, masalah, persoalan dan kendala yang nyata dalam suatu tindakan. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan 

dibawah ini. 
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                     Berhasil, dst. 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Adaptasi Model Kemmis dan Taggart dalam Sukmawati, D (Patimah, N. 2014, 

hlm. 25) 

 

C. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Dasar Negeri yang 

terletak di Kecamatan Cidadap, kota Bandung. Dengan karakteristik memiliki 24 

kelas dimana setiap tingkatan kelas terdiri dari 4 rombongan belajar (rombel). 

Sedangkan jumlah peserta didiknya yaitu 807 peserta didik yang terdiri dari 406 

laki-laki dan 401 perempuan, serta memliki 30 guru termasuk kepala sekolah. 

Memliki guru-guru yang sangat ramah dan solid satu sama lain. Secara 

keseluruhan sikap peserta didik bersikap ramah dan sopan. Terdapat beberapa 

kelas yang pencahayaannya kurang dan sempit dikarenakan jumlah siswa yang 

lumayan banyak. Terdapat 10 kelas sehingga diharuskan masuh sekolah secara 

Pelaksanaan Observasi 

Refleksi I 

Perencanaan 

Pelaksanaan Observasi 

Kesimpulan  

Refleksi II 

Perencanaan 
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bergiliran (pagi, sisang dan sore). Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan 

diantaranya, yaitu: peneliti sudah pernah mengajar sebagai guru prektikan di 

sekolah tersebut. Sehingga peneliti sudah cukup mengetahui kondisi sekolah, 

dan peneliti menemukan masalah mengenai kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pecahan.  

 

D. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian dari kegiatan penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

semester genap tahun ajaran 2014/2015. Subjek yang ditetapkan hanya dikelas 

IV  yang berjumlah 33 orang. Dengan jimlah laki-laki 17 dan perempuan 16 

Subjek penelitian merupakan salah satu kelas yang digunakan peneliti ketika 

melaksanakan PLP. 

 

E. Waktu Penelitian 

 Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini selama 6 

bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015 

dengan merencanakan 2 siklus. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Untuk dapat memperoleh data yang objektif  dalam penelitian, maka 

diperlukan instrumen yang sesuai agar masalah yang ditemukan dapat 

terefleksikan dengan baik. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang akan 

dikumpulkan ada dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif berupa nilai hasil tes uraian mengenai penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. sedangkan data kualitatif berupa informasi mengenai penggunaan alat 

peraga dalam pembalajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan operasi 

hitung pecahan. instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan instrumen 

non tes. Adapun instrumen yang akan digunakan adalah: 

1. Instrumen Pembelajara 
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 Instrumen pembelajaran adalah instrumen yang dipakai selama 

pembelajaran berlangsung. Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. RPP (siklus 1 dan siklus 2) 

 RPP merupakan sebuah pedoman untuk guru dalam melakukan proses 

pembelajaran dimana didalamnya terdapat metode dan langkah-langkah yang 

akan dilaksanakan di kelas. RPP juga merupakan alat persiapan dalam 

mengajar yang didalamnya terdapat program yang terperinci sehingga tujuan 

yang diharapkan untuk mementukan keberhasilan kegiatan pembelajaran 

sudah terrumuskan dengan jelas. Penyusunan RPP yang dilakukan   pun 

disesuaikan dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning).  

b. Lembar Kerja Siswa 

 Lembar kerja siswa ini merupakan LKS kelompok. LKS ini dibuat  

dengan tujuan agar siswa dapat bekerjasama dengan teman sekelompoknya, 

meningkatkan kemempuan komunikasi siswa dalam bersosialisasi, dapat 

saling menghargai dengan teman sekelompoknya, dapat saling bertukar 

pengetahuan. 

 

2. Instrumen Pengungkap Data 

a. Test kemampuan operasi hitung pecahan 

1) Soal Uraian (6 butir) 

b. Non Test 

1) Lembar Observasi Guru (digunakan oleh observer untuk menilai 

penampilan guru) 

2) Lembar Observasi Siswa (digunakan oleh observer untuk memantau 

respon siswa ketika pelaksanaan pembelajaran) 

3) Catatan Lapangan (dilakukan oleh guru untuk mencatat temuan-temuan 

yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran) 

 

G. Prosedeur Penelitian 
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 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

siswa kelas IV dalam materi operasi hitung pecahan. Menurut Kemmis dan 

McTaggart (Arikunto,2011, hlm:97) tahap penelitian tindakan kelas terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dalam setiap tindakan, 

dengan berpatokan pada referensi awal. 

 Sebelum melakukan tindakan penelitian, peneliti melakukan tahap 

persiapan penelitian dengan melakukan kegiatan pendahuluan setelah itu peneliti 

melakukan tahap tindakan penelitian 

a. Tahap Pendahuluan (Pra Penelitian) 

1) Permintaan izin dari Kepala Sekolah Sekolah Dasar. 

2) Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran awal mengenai kondisi dan situasi di sekolah secara 

keseluruhan, terutama siswa kelas IV yang akan dijadikan sebagai 

subyek penelitian. 

3) Identifikasi permasalahan 

Kegiatan ini dimulai dari 

a) Melakukan kajian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tahun 2006, buku sumber kelas IV, pembelajaran 

matematika, dan model-model pembelajaran matematika. 

b) Menentukan  metode atau pendekatan yang relevan dengan 

karakteristik siswa, bahan ajar dan  proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung pada pembelajaran matematika. 

c) Menentukan rencana pembelajaran (RPP) pada pembelajaran 

matematika dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) 

d) Menyusun atau menetapkan teknik pemantauan pada setiap tahap 

penelitian. 

 

b. Tahap Tindakan  
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 Tahapan  tindakan pada penelitian  tindakan kelas akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Siklus I 

1) Perencanaan (Planning) 

Sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan, peneliti melakukan persiapan 

perencanaan diantaranya sebagai berikut : 

a) Observasi keadaan kelas dan siswa. 

b) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c) Konsultasi RPP pada dosen pembimbing 

d) Pembuatan media pembelajaran 

2) Pelaksanaan (Acting) 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan dengan rencana yang 

telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan terdiri dari proses atau kegiatan 

belajar mengajar. 

a) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran yang lebih bermakna, misal guru bertanya tentang kejadian 

atau kegiatan yang dialami siswa sehari-hari. 

b) Melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik materi yang akan 

diajarkan. 

c) Mengembangkan sifat-sifat ingin tahu siswa melalui munculnya 

pertanyaan-pertanyaan. 

d) Membentuk kelompok (masyarakat Belajar) untuk kegiatan diskusi, 

tanya jawab, dan lain-lain. 

e) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, misalkan melalui 

media yang dirancang. 

f) Membiasakan anak untuk melakukan kegiatan refleksi pada setiap 

kegiatan yang telah dilakukan. 

g) Melakukan penilaian yang objektif, berdasarkan hasil kemampuan siswa. 

3) Pengamatan (Observation) 

 Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung karena 

untuk mengetahui: 
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a) Situasi belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. 

b) Keaktifan siswa 

c) Sikap siswa saat berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya. 

d) Pemanfaatan media yang dibuat 

e) Kemampuan siswa saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. 

4) Refleksi (Reflecting) 

 Kegiatan refleksi ini bertujuan memperbaiki pelaksanaan penelitian 

pada siklus selanjutnya, penelitian pada siklus pertama dianggap berhasil 

apabila : 

a) Sebagian besar dari siswa berani dan mampu menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

b) Sebagian besar dari siswa berani menanggapi dan mengemukakan 

pendapat tentang jawaban siswa lain. 

c) Lebih dari  anggota kelompok aktif dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya. 

d) Penyelesaian tugas kelompok maupun individu sesuai dengan waktu 

yang disediakan. 

 

Siklus II 

 Seperti halnya pada siklus pertama, siklus kedua ini juga terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

A. Perencanaan (Planning) 

Peneliti membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus pertama. 

B. Pelaksanaan (Acting) 

Guru melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

berdasarkan hasil refleksi siklus pertama. 

C.   Pengamatan (Observation) 

Tim peneliti (guru) melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran 

CTL (Contextual Teaching and Learning). 
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D.   Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus maka 

peneliti membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dalam 

meningkatkan kemampuan operasi hitung pecahan. 

 

H. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan data dalam  penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, dan pemberian tes. 

1) Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas guru dan 

siswa dalam penggunaan pendekatan CTL (Contextual Teacing and 

Learning) untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pecahan 

2) Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa 

dalam penggunaan pendekatan CTL (Contextual Teacing And 

Learning) untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung  

penjumlahan dan pengurangan pecahan 

3) Catatan Lapangan atau catatan harian merupakan instrumen untuk 

mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan 

yang dilakukan guru dan respon siswa selama proses pembelajaran 

(Sanjaya, W, 2009, hlm: 98). Pada dasarnya catatan lapangan ini berisi 

tentang gambaran atau paparan kegiatan tentang kekurangan guru 

dalam proses pembalajaran dan respon siswa selama pembalajaran. 

Catatan lapangan merupakan catatan yang peneliti lakukan selama 

proses belajar mengajar. 

  

b. Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. 

1) Analisis kualitatif digunakan pada data hasil observasi. 
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 Data kualitatif diperoleh melalui observasi yang dirangkum dan 

diinterpretasikan untuk menentukan kesesuaian antara pembelajaran yang 

dilakukan dengan pembelajaran yang seharusnya terjadi. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dan akan dideskripsikan untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan selama PTK berlangsung kemudian 

direncanakan perbaikan-perbaikan untuk penelitian selanjutnya.   

2) Analisis kuantitatif digunakan pada data hasil tes hasil belajar siswa 

dengan statistika deskriptif. 

 Data kuantitatif berasal dari tes evaluasi yang dilakukan pada akhir 

siklus. Tes evaluasi tersebut dihitung persentase dan nilai rata-ratanya. 

Hasil tes itu di olah kedalam bentuk tabel, sehingga nilai yang diperoleh 

peserta didik dapat terlihat. 

 Dalam pelaksanaan analisis data disusun rambu-rambu analisis 

proses pembentukan kemampuan operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan pecahan dengan menggunakan pendekatan CTL (Cotextual 

Teaching and Learning). Rambu-rambu analisis tersebut berguna untuk 

mengarahkan kegiatan analisis yang dilakukan berkaitan dengan 

pembelajaran matematika.  

 

Tabel 3.1 

Kategori Nilai Tes 

NILAI KATEGORI 

91 ≤ A ≤100 Sangan Baik 

76 ≤ B ≤ 90 Baik 

56 ≤ C ≤ 75 Cukup 

41 ≤ D ≤ 55 Kurang  

0 ≤ E ≤ 40 Sangat Kurang 

(adaptasi dari Widoyoko, P, E, 2009. Hlm. 259) 

 

a) Menghitung rata-rata kelas dalam penelitian ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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X = 
∑ 𝑁

𝑛
 

 

 

Keterangan: 

∑N = total nilai yang diperoleh siswa 

n = jumlah siswa 

X = nilai rata-rata kelas 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kategori Nilai Rata-Rata 

 

No Rentang Nilai Kategori 

1 90-100 Sangat Baik 

2 70-89 Baik 

3 50-69 Cukup 

4 30-49 Kurang 

5 0- 29 Sangat Kurang 

(adaptasi dari Ningsih, S, L, 2014. Hlm. 33) 

 

b) Menghitung Ketuntasan belajar  

1. Berdasarkan KKM 

Keberhasilan dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telak ditetapkan oleh 

sekolah di kelas IV yaitu 67. Sesuai dengan KKM tersebut maka 

ketuntasan belajar siswa dapat dicapai apabila siswa dapat 

mencapai nilai KKM. 



31 
 

 
Gita Sintia Riani, 2015 
PENERAPAN PENDEKATAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING AND    LEARNING) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN PECAHAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Tabel 3.3 

Kategori Perolehan Persentase KKM Siswa 

 

No Persentase Kategori 

1 67 %- 100% Tuntas 

2 0% - 66% Belum Tuntas 

 

2. Berdasarkan ketuntasan belajar secara klasikal 

 

 

Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal dengan 

rumus dari Iswanto (dalam Ningsih, S, L, 2014, hlm. 33) yaitu: 

 

𝑇𝐵 =  
∑ 𝑠 ≥ 67

𝑛
 𝑋 100% 

 

Keterangan: 

∑ 𝑠 ≥ 67 = jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih besar  

  samadengan 67 (KKM) 

𝑛 =  Banyak Siswa 

100%= Bilangan Tetap 

𝑇𝐵     = Ketuntasan Belajar 

 

3. Data hasil tes siklus I sampai siklus II, ditentukan besar 

gain dengan perhitungan sebagai berikut: 

Menurut Prabawanto dalam Sulistiani, Y (2014, hlm. 40) 

untuk menghitung nilai gain dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

g1= Si+1 ( skor tes siklus ke i+1) – Si (Skor tes siklus ke-i) 

Nilai gain ini digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal cerita 
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matematika dari setiap siklus yang dilakukan dapat diketahui 

dengan gain rata-rata yang ternormalisasi dengan rumus sebagai 

berikut: 

< g> = 
(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑘𝑒−𝑖+1)−(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑘𝑒−𝑖)

(Skor maksimum)−(Skor tes siklus ke−i)
 

Perolehan skor gain ternormalisasi selanjutnya 

dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu: 

 

Tabel 3.4 

Kategori skor Gain Ternormalisasi 

Skor Gain Ternormalisasi Kategori 

(<g>) > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (<g>) ≤ 0,7 Sedang 

(<g>) < 0,3 Rendah 

 


