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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan terjemahan 

dari Classroom Action Research (CAR), yaitu suatu penelitian tindakan yang 

dilakukan di kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berasal dari tiga kata, yaitu 

penelitian, tindakan dan kelas. Menurut Arikunto (2006: 2) menjelaskan masing-

masing ketiga kata tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu objek 

yang akan diamati. 

2. Tindakan menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

kegiatan untuk siswa. 

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

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

 

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu pencermatan dalam bentuk 

tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan. Tindakan tersebut diberikan dan diarahkan guru 

yang dilakukan oleh siswa. 

Wardhani (2007: 1.4) mendefinisikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah “penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga 

hasil belajar siswa menjadi meningkat”. Adapun karakteristik Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) itu sendiri sebagai berikut: 

 

1. An inquiry of practice from within (penelitian berawal dari kerisauan 

guru akan kinerjanya). Dengan kata lain, guru merasa ada sesuatu yang 

harus diperbaiki dalam praktik pembelajaran yang dilakukannya selama 

ini dan perbaikan tersebut dilakukan oleh guru sendiri bukan orang lain. 
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2. Self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Ini berarti, 

guru mengingat kembali apa yang dikerjakannya di dalam kelas, apa 

dampak tindakan tersebut untuk siswa dan yang terpenting guru 

mencoba memikirkan mengapa dampaknya seperti itu.  

3. Penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus 

penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan 

siswa dalam melakukan interaksi. 

4. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. 

Perbaikan pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus 

selama kegiatan penelitian berlangsung. 

 

B. Model Penelitian 

Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Spiral dari Kemmis dan 

Taggart. Menurut Kemmis dan Taggart (Wiriaatmadja, 2005: 66) pelaksanaan 

tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi empat langkah, yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Langkah 

pelaksanaan tindakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Spiral dari Kemmis dan Taggart 
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Barunagri, yang terletak di Jalan Barunagri No. 89 Desa Sukajaya Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Barunagri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 47 

orang, dengan jumlah siswa laki-laki 23 orang dan siswa perempuan 24 orang. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ialah langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

penelitian. Sejalan dengan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart, bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) terdiri dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Kegiatan ini 

disebut dengan satu siklus dan apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-

tanda perubahan ke arah perbaikan, kegiatan penelitian dilanjutkan pada siklus 

kedua dan seterusnya sampai peneliti merasa puas. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi awal. Pada 

observasi awal ini peneliti melihat dan mengamati keadaan kelas untuk melihat 

suatu masalah yang ada. Tahap ini ditujukan untuk memperoleh informasi awal 

yang digunakan untuk pengidentifikasian masalah. Hasil dari pengamatan ini 

digunakan untuk mengetahui masalah yang terjadi di kelas sekaligus untuk 

menetapkan strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada 

tersebut. Hasil dari tahapan ini akan ditindaklanjuti pada tahapan penyusunan 

rancangan tindakan. 

Untuk lebih memahami kegiatan pada setiap langkah dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), berikut uraian mengenai langkah-langkah tersebut: 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan adalah kegiatan untuk merumuskan rencana tindakan yang akan 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Sebelum 

penelitian dilakukan, terlebih dahulu melakukan perencanaan. Adapun tahap 
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perencanaan tersebut mencakup pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), bahan ajar, Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar observasi pembelajaran, 

lembar catatan lapangan, tes yang berupa lembar evaluasi dan mempersiapkan 

kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka analisis data. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada dasarnya disesuaikan dengan setting tindakan 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam 

melaksanakan tindakan dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan dibantu dua 

orang observer pendamping yang berperan sebagai penilai. Penilaian terhadap 

proses belajar dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai kegiatan 

pembelajaran berakhir. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung. Observasi dan 

pelaksanaan tindakan berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahap ini peneliti 

dan observer melakukan observasi, mencatat semua hal yang diperlukan dan yang 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk menemukan, mengkaji, menganalisis, dan 

merenungkan kembali kegiatan informasi awal. Dengan demikian, kegiatan 

refleksi adalah menelaah kegiatan guru, siswa dan lingkungan pembelajaran yang 

sangat penting untuk melakukan suatu tindakan. Refleksi dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan observer untuk merevisi rencana dan pelaksanaan 

tindakan selanjutnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dari hasil pelaksanaan tindakan. Adapun 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sebuah tulisan yang diisi oleh peneliti sendiri 

untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik secara individu 
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maupun di dalam kelompok. Peneliti mengisi secara tertulis di lembar yang telah 

disediakan. 

2. Lembar Observasi Pembelajaran 

Lembar observasi pembelajaran guru dan siswa diisi oleh observer untuk 

mengetahui bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Observer 

mengisi di kolom yang telah disediakan dengan cara mencatat semua aktivitas 

yang dilakukan guru pada kolom guru dan mencatat semua aktivitas yang 

dilakukan siswa pada kolom siswa. 

3. Tes 

Tes adalah instrumen untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Tes 

disini berupa soal yang diisi siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini dapat dijadikan acuan untuk memperkuat data meningkatnya hasil belajar 

siswa. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan, perlu dikumpulkan 

sejumlah data yang mendukung. Data tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan 

data baik secara kualitatif berupa catatan lapangan dan lembar observasi 

pembelajaran maupun kuantitatif berupa tes hasil belajar. 

Data yang bersifat kualitatif diperoleh melalui catatan lapangan bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

sedangkan lembar observasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran dilakukan. 

Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan analisis kaitan logisnya, 

kemudian disajikan secara sistematis dalam keseluruhan permasalahan. 

Selanjutnya untuk menganalisis data hasil tindakan, disajikan secara bertahap 

sesuai dengan siklus yang telah dilakukan. 

Data yang diperoleh pada setiap tindakan dianalisis melalui langkah sebagai 

berikut: 

1. Seleksi data 

2. Reduksi data 
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3. Klasifikasi data 

4. Display data 

5. Interpretasi data 

6. Penarikan kesimpulan 

Data yang bersifat kuantitatif diperoleh melalui tes pada setiap akhir siklus. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 

matematika. Data kuantitatif dalam penelitian ini didapatkan dengan menganalisis 

data sebagai berikut: 

1. Scoring (Penskoran) 

2. Menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus sebagai berikut: 

X = 
  

 
 

Keterangan 

X  = Nilai rata-rata kelas 

∑N = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N  = Banyak siswa 

3. Menghitung persentase pencapaian ketuntasan belajar yang diperoleh siswa 

dengan rumus sebagai berikut:. 

TB = 
     

 
 x 100% 

Keterangan 

TB = Ketuntasan belajar 

      = Jumlah siswa yang mendapat nilai   atau = 66 

n  = Jumlah siswa yang hadir 

100% = Bilangan tetap 

4. Interpretasi 

5. Refleksi 


