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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Penelitian ini dapat 

dilakukan oleh guru kelas itu sendiri terhadap praktek pembelajaran yang ia 

lakukan di kelas, melalui tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi. 

Suyanto (Basrowi, 2008: 26) mengemukakan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Ruswandi, et al. (2007: 79) 

mendefinisikan PTK sebagai berikut: 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas 

secara lebih profesional, oleh karena itu PTK terkait erat dengan persoalan-

persoalan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. 

 

Kemmis & Mc. Taggart (Basrowi, 2008: 26) memandang PTK sebagai 

berikut: 

Penelitian tindakan kelas juga digambarkan sebagai suatu proses yang 

dinamis di mana keempat aspek, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi harus dipahami bukan sebagai langkah-langkah yang statis 

terselesaikan dengan sendirinya, tetapi lebih merupakan momen-momen 

dalam bentuk spiral yang menyangkut perencanaan, tindakan, pengamatan 

dan refleksi.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan PTK 

adalah suatu kegiatan penelitian pembelajaran yang dilakukan peneliti itu sendiri 

(sebagai guru) untuk merefleksikan tindakan yang telah dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa. 
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Pada penelitian ini, desain PTK yang digunakan yaitu desain yang 

dikembangkan oleh Kemmis Dan Mc Taggart, yang biasa disebut dengan model 

spiral. Ciri khas dari PTK yaitu dengan adanya siklus-siklus. Dalam model spiral 

ini tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu merencanakan (planning), melakukan 

tindakan (acting), mengamati (observing), dan merefleksikannya (reflecting).  

Alur penelitian yang akan dilaksanakan dalam PTK ini adalah dua siklus. 

Akan tetapi jika hasilnya belum memenuhi harapan maka akan dilanjutkan ke 

siklus berikutnya hingga tujuan yang diinginkan tercapai. Tahapan pada tiap 

siklusnya yang pertama adalah perencanaan, pada tahap perencanaan peneliti 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen (LKS, lembar evaluasi 

siswa, lembar observasi guru dan siswa, dan catatan lapangan). Kedua, setelah 

rencana disusun secara matang barulah tindakan itu dilakukan. Peneliti 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe think pair share sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan direncanakan. 

Ketiga, bersamaan dengan dilaksanakannya pembelajaran, peneliti mengamati 

proses pelaksanaan pembelajaran itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya 

melalui lembar observasi. Keempat, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, 

peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. Tahap 

ini dilakukan untuk mempertimbangkan hasil pembelajaran dan menentukan 

tindakan pada siklus selanjutnya. Jika hasil refleksi menunjukkan perlunya 

dilakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan 

perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilaksanakan berikutnya tidak 

sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. Demikian 

seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dipecahkan secara optimal. 
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(http://e-jurnalpendidikan.blogspot.com/2012/04/penelitian-tindakan-kelas-model-

kemmis.html) 

Gambar 3.1 

Diagram Alur PTK Kemmis dan Taggart 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Cibeunying yang berlokasi di Jalan 

Maribaya Timur Kampung Cibeunying RT 03 RW 10 Desa Cibodas Nomor 94 

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, dari bulan Februari sampai 

dengan bulan Mei 2013. 

 

C. Subyek Penelitian 

http://e-jurnalpendidikan.blogspot.com/2012/04/penelitian-tindakan-kelas-model-kemmis.html
http://e-jurnalpendidikan.blogspot.com/2012/04/penelitian-tindakan-kelas-model-kemmis.html
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Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Cibeunying. Jumlah siswa 

adalah 20 orang dengan sebaran laki-laki 10 orang dan perempuan 10 orang. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus dilakukan melalui empat tahap kegiatan sebagai berikut: 

1. Tindakan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

2) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta 

sikap siswa. 

4) Menyusun dan menyiapkan tes formatif beserta kunci jawabannya. 

5) Menyiapkan peralatan untuk pembelajaran dan mendokumentasikan kegiatan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini guru melaksanakan desain pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share yang telah direncanakan. Tahap pelaksanaan meliputi: 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share. Adapun langkah pada model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share sebagai berikut: 

2) Guru menyampaikan materi tentang Bilangan Bulat. 

3) Guru membagikan kertas yang berisi pertanyaan kepada tiap siswa (tahap 

pemberian masalah). 

4) Guru memberi tanda kepada tiap siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut 

dan tiap siswa tidak boleh menyontek (tahap think). 

5) Guru memberi tanda pada tiap siswa agar berpasangan dengan teman 

sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban masing-masing (tahap pair). 
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6) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan jawaban 

dari hasil diskusi tersebut (tahap share). 

 

c. Tahap Observasi 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung dalam upaya 

mengamati pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai 

observer adalah teman sejawat. 

1) Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa serta sikap siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share.  

2) Mengamati dan menuliskan apa yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangsung sebagai catatan lapangan yang berguna untuk refleksi. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Data-data  dari  observasi  dan  evaluasi  dikumpulkan,  kemudian 

berdasarkan  hasil  ini  peneliti  melakukan  refleksi  diri  tentang pembelajaran  

yang  telah  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  refleksi  ini, peneliti  akan  

mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  dari  skenario pembelajaran  yang  telah  

direncanakan  dan  dilaksanakan. Setelah  mengetahui  kekurangan  dari  skenario  

pembelajaran  pada  siklus ini,  peneliti  merencanakan  perbaikan  untuk  

dilaksanakan  pada  siklus berikutnya,  sampai  peneliti  menemukan  hasil  yang  

terbaik  sesuai dengan  skenario  pembelajaran  yang  telah  direncanakan. 

 

2. Tindakan Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Setelah melakukan refleksi  pada siklus pertama, maka peneliti kembali: 

1) Menyiapkan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

2) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 



34 

 

Novi Ros Santi, 2013 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Pembelajaran Matematika Materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 
 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta 

sikap siswa. 

4) Menyusun dan menyiapkan tes formatif beserta kunci jawabannya. 

5) Menyiapkan peralatan untuk pembelajaran dan mendokumentasikan kegiatan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini guru melaksanakan desain pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share yang telah diperbaiki sesuai refleksi pada siklus I. Tahap 

pelaksanaan meliputi: 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share. Adapun langkah pada model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share sebagai berikut: 

2) Guru menyampaikan materi tentang Bilangan Bulat. 

3) Guru membagikan kertas yang berisi pertanyaan kepada tiap siswa (tahap 

pemberian masalah). 

4) Guru memberi tanda kepada tiap siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut 

dan tiap siswa tidak boleh menyontek (tahap think). 

5) Guru memberi tanda pada tiap siswa agar berpasangan dengan teman 

sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban masing-masing (tahap pair). 

6) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan jawaban 

dari hasil diskusi tersebut (tahap share). 

 

c. Tahap Observasi 

Observasi dilakukan seperti di siklus I selama pembelajaran berlangsung 

dalam upaya mengamati pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini yang 

bertindak sebagai observer adalah teman sejawat. 

1) Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa serta sikap siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share.  
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2) Mengamati dan menuliskan apa yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangsung sebagai catatan lapangan yang berguna untuk refleksi. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Analisis dan refleksi seperti pada siklus I. Data-data  dari  observasi  dan  

evaluasi  dikumpulkan,  kemudian berdasarkan  hasil  ini  peneliti  melakukan  

refleksi  diri  tentang pembelajaran  yang  telah  dilakukan.  Berdasarkan  hasil  

refleksi  ini, peneliti  akan  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan  dari  skenario 

pembelajaran  yang  telah  direncanakan  dan  dilaksanakan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen diperlukan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang 

akurat. Instrumen penelitian menurut Arikunto (2002: 136) adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Terdapat dua jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu 

instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Instrumen pembelajaran 

merupakan perangkat yang mejadi penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran, 

sedangkan instrumen pengumpul data adalah perangkat yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi yang diperlukan.  

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran adalah instrumen yang dipakai selama 

pembelajaran berlangsung.  Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

a. Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

RPP adalah rancangan pembelajaran yang akan diterapkan guru dalam 

pembelajaran di kelas. RPP harus mengandung program yang terperinci sehingga 

tujuan yang diinginkan untuk menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran 
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sudah terumuskan dengan jelas. Peneliti melakukan daur siklus dengan 

merencanakan dua siklus. Penyusunan RPP disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS diberikan kepada masing-masing siswa. LKS dibuat berdasarkan 

indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran 

Matematika SD kelas IV Semester 2 pada materi Operasi Hitung Campuran 

Bilangan Bulat. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data tentang pembelajaran 

Matematika materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Untuk memperoleh data tersebut 

secara objektif, diperlukan instrumen yang tepat sehingga masalah yang diteliti 

akan terefleksi dengan baik. 

Instrumen penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tes 

Instrumen ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa yaitu berupa tes 

tulis berbentuk uraian. Tes ini disusun berdasarkan indikator, standar kompetensi, 

dan kompetensi dasar pada mata pelajaran Matematika SD kelas IV Semester 2 

pada materi Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat. 

b. Lembar Observasi Sikap Siswa 

Lembar observasi sikap siswa digunakan untuk mengetahui sikap siswa 

dalam pembelajaran kooperatif tipe think pair share pada materi Operasi Hitung 

Campuran Bilangan Bulat. 

c. Lembar Observasi Akitivitas 
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Lembar observasi merupakan panduan bagi observer dalam mengadakan 

pengamatan terhadap jalannya kegiatan penelitian. Lembar observasi ini terdiri 

dari dua jenis, yaitu lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan peneliti dan observer untuk mencatat hal-hal 

yang terjadi selama pembelajaran yang nantinya dapat dijadikan untuk bahan 

refleksi pada tindakan atau siklus selanjutnya. 

 

 

 

F. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data dalam PTK adalah suatu kegiatan mengolah data yang telah 

diperoleh dari kegiatan dan hasil pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan 

tindakan pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dari instrumen yang 

telah digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh merupakan data mentah. 

Agar data tersebut dapat memberikan jawaban dari kesimpulan yang diharapkan, 

maka dilakukan pengolahan data. Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Hasil belajar kognitif diperoleh melalui tes dalam bentuk uraian. Untuk 

mengolah data, peneliti menggunakan statistik sederhana sebagai berikut: 

a. Penyekoran Hasil Tes 

Skala poin untuk setiap butir soal diadaptasi dari buku Charles (1987: 37) 

yang berjudul “How to Evaluate Progress in Problem Solving”. Skala pada tes ini 

adalah 0 - 30 dengan indikator sebagai berikut: 

0  = jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan soal. 

10  = jawaban sesuai dengan pertanyaan soal, 

  

mengerjakan tanpa cara dengan jawaban benar atau 

  

mengerjakan dengan cara benar tetapi jawaban salah. 
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30  = jawaban sesuai dengan pertanyaan soal, 

  

mengerjakan dengan cara dan jawaban benar. 

 

b. Menghitung Nilai Rata-rata Kelas 

Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, selanjutnya dibagi 

dengan jumlah siswa kelas tersebut sehingga diperoleh nilai rata-rata. Nilai rata-

rata ini didapat dengan menggunakan rumus: 

X = 
  

 
 

      Purwanto (dalam Iswanto, 2011: 32) 

 

 

Keterangan:   

𝑥   = nilai rata - rata 

Σ x = jumlah semua nilai siswa 

     = jumlah siswa 

 

c. Menghitung Persentase Ketuntasan Belajar 

Persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal menggunakan rumus: 

    
Σ      

 
 𝑥      

Keterangan: 

Σ      = jumlah siswa yang mendapat nilai   65 

n =  banyak siswa 

TB = ketuntasan belajar 

Kriteria ketuntasan yang ditetapkan pada KTSP (Mashudi, 2012: 53) 

adalah siswa dikatakan telah belajar tuntas jika sekurang-kurangnya dapat 

menyelesaikan soal dengan benar sebesar 65% dari skor total. 

  

d. Menginterpretasikan persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

dengan menggunakan tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Kategori Interpretasi Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Kategori Interpretasi 

81% - 100% Sangat Baik 

61% - 80% Baik 

41% - 60% Cukup 

21% - 40% Kurang 

0% - 20% Kurang Sekali 

(Arikunto, 2002) 

 

 

 

2. Observasi Sikap Siswa 

Untuk mengolah data yang diperoleh, peneliti mengadaptasi cara 

perhitungan penilaian afektif oleh Nadhifah (2012: 190) sehingga diperoleh 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Setiap satu aspek memiliki skor 1. 

b. Skor maksimal 5 dan minimal 0. 

c. Skor yang diperoleh kemudian dihitung dengan menggunakan rumus: 

Mi = Mean Ideal = 
 

 
 (skor maks + skor min) 

SDi = Standar Deviasi Ideal = 
 

 
 (skor maks – skor min) 

d. Menginterpretasi hasil perhitungan berdasarkan tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Kategori Interpretasi Hasil Belajar Afektif Siswa 

Rentang Skor Kriteria 

Mi + Sdi ≤ M ≤ Mi + 3,0 Sdi Baik 

Mi - Sdi ≤ M < Mi + Sdi Cukup 

Mi – 3 Sdi ≤ M < Mi – Sdi Kurang 

(Nadhifah, 2012: 190) 
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3. Observasi Guru dan Siswa 

Data hasil observasi guru dan siswa diperoleh melalui lembar observasi 

terbuka. Lembar observasi guru bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan lembar 

observasi siswa bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran. 

 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan yang dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Catatan 

lapangan dikaji untuk mengetahui apa saja yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. 


