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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain PTK 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif dan spiral yang 

bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistim, cara kerja, 

proses, isi dan kompetensi atau situasi pembelajaran.  

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan McTaggart, model ini disebut dengan model 

spiral. Ciri dari desain Kemmis dan McTaggart yaitu terdiri dari perencanaan 

(planning), pelaksanaan (acting), mengamati (observing) dan refleksi (reflection).  

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan tindakan (planning) adalah suatu perencanaan dalam bentuk 

penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi, hasil pelaksanaan 

prapenelitian/reflekasi awal. 

b. Pelaksanaan (acting) 

Pelaksanaan tindakan (acting) adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 

sebagai guru model dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah 

direncanakan. 

c. Mengamati (observing) 

Mengamati (observing) adalah pengamatan atas pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas secara bersamaan (simultan) sebagai peneliti dan observasi 

terhadap perubahan perilaku siswa atas tindakan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan instrument pengumpulan data. 

d. Refleksi (reflection) 

Refleksi (reflection) adalah rekomendasi atas hasil evaluasi analisis data 

guna ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. 
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Desain PTK model Kemmis dan McTaggart dapat digambarkan dalam 

bentuk siklus, seperti yang tersaji dalam gambar 3.1. berikut ini. 

 

Gambar 3.1. 

Model Penelitian Adaptasi Kemmis dan McTaggart 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan terdiri dari guru dan siswa kelas I SDN S 3 Bandung semester 

genap, tahun ajaran 2015/2016, jumlah siswa sebanyak 19 orang siswa, terdiri dari 

9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN S 3 di kota Bandung. Alasan 

sekolah ini dijadikan tempat penelitian karena tempat penulis melaksanakan PLP 

pada tahun 2016. 
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C. Prosedur Administratif Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. 

Siklus akan dihentikan jika dalam proses pembelajaran berlangsung lebih baik dan 

efektif sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. Sebelum melakukan 

penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk 

mengidentifikasi, menentukan fokus dan menganalisis masalah yang akan diteliti. 

Hasil temuan studi pendahuluan kemudian direfleksi oleh peneliti agar dapat 

menentukan strategi pemecahannya. Adapun jadwal administratif penelitian dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Jadwal Administratif Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Bulan Pelaksanaan 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Observasi                  

2 Penyusunan Proposal                  

3 Pengajuan Proposal                  

4 Penyusunan 

Instrumen 

                 

5 Pelaksanaan 

Penelitian 

                 

6 Pengambilan Data                  

7 Pengolahan Data                  

8 Penyususnan Skripsi                  

 

Tahap tindakan penelitian yang akan dilaksanakan dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Menentukan sekolah dan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian. 

b. Menghubungi pihak sekolah tempat akan dilaksanakan penelitian untuk 

mengurus surat perizinan pelaksanaan penelitian. 
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c. Melakukan studi pendahuluan dengan mengobservasi pelaksanaan 

pembelajaran untuk menentukan masalah yang akan dikaji. 

d. Melakukan observasi 

e. Melakukan studi literature untuk memperoleh dukungan teori mengenai 

strategi yang sesuai 

f. Melakukan studi kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan 

penelitian. 

g. Menyusun proposal penelitian. 

2. Tahap Perencanaan Tindakan  

Setelah melakukan studi pendahuluan dan langkah-langkah yang terdapat 

dalam pra penelitian, peneliti merancang perencanaan tindakan untuk siklus I. hal-

hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model picture and picture yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar. 

b. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS), berisi empat buah soal yang 

berbentuk gambar yang harus dipasangkan berdasarkan satuan waktu. 

c. Membuat instrument tes, berisi delapan buah soal dengan isian singkat. 

Model penyajian soal yaitu tiga soal isian singkat, tiga soal menggambar 

jarum jam, dan dua soal memberi tanda ceklis pada jawaban yang benar. 

d. Menyiapkan daftar kelompok siswa. 

e. Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian. 

f. Membuat media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu berupa gambar-

gambar yang di print out pada kertas HVS. 

g. Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrument penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

h. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. 

Perencanaan penelitian pada siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi 

siklus I. hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model picture and picture yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar. 
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b. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS), berisi empat buah soal yang 

berbentuk gambar yang harus dipasangkan berdasarkan satuan waktu. 

c. Membuat instrument tes, berisi sepuluh buah soal dengan isian singkat.  

d. Menyiapkan daftar kelompok siswa. 

e. Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian. 

f. Menyiapkan reward berupa tanda senyum “” agar memotivasi siswa lebih 

semangat dalam belajar. 

g. Membuat media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu berupa gambar-

gambar yang di print out pada kertas HVS. 

h. Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrument penelitian dengan dosen 

pembimbing. 

i. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. 

Perencanaan penelitian pada siklus III disusun berdasarkan hasil refleksi 

siklus II. hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus III adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan 

model picture and picture yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar. 

b. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS), berisi empat buah soal yang 

berbentuk gambar yang harus dipasangkan berdasarkan satuan waktu. 

c. Membuat instrument tes, berisi dua buah soal dengan cara mengurutkan 

satuan waktu. Model penyajian soal yaitu satu nomor terdiri dari enam sub 

nomor yang harus diurutkan, dan satu nomor lagi terdiri dari empat 

subnomor yang harus diurutkan. 

d. Menyiapkan daftar kelompok siswa. 

e. Menyusun dan menyiapkan instrument penelitian. 

f. Menyiapkan reward berupa tanda senyum “” agar memotivasi siswa lebih 

semangat dalam belajar. 

g. Membuat media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu berupa gambar-

gambar yang di print out pada kertas HVS. 

h. Mendiskusikan RPP, LKS, dan instrument penelitian dengan dosen 

pembimbing. 
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i. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks 

model kooperatif tipe picture and picture yang telah direncanakan dan 

dikembangkan dalam RPP. Pada saat pelaksanaan tindakan, peneliti bertindak 

sebagai guru. tahap pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan penerapan model 

kooperatif tipe picture and picture siklus I yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap I (Penyampaian Kompetensi dan tujuan pembelajaran) 

Pada tahap ini, guru menyampaian kompetensi dasar mata pelajaran 

matematika mengenai mengenal waktu. Guru harus menyampaikan 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapainya. 

b. Tahap 2 (penyajian materi pengantar) 

Pada tahap ini, guru menyampaikan pengantar materi, guru telah 

menciptakan momentum awal pembelajaran. Pada tahap ini guru harus 

berhasil dalam memberikan motivasi pada beberapa siswa yang 

memungkinkan belum siap untuk menerima pembelajaran 

c. Tahap 3 (Penyajian gambar-gambar yang berkaitan dengan materi) 

Pada tahap ini, guru membagikan LKS yang harus diselesaikan bersama 

kelompoknya dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang disajikan dalam LKS.  

d. Tahap 4 (pemasangan gambar) 

Pada tahap ini, siswa diminta untuk memasangkan gambar-gambar 

berdasarkan urutan yang logis 

e. Tahap 5 (penjajakan atau menanyakan alasan) 

Pada tahap ini, mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang 

alasan/ dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Setelah 

itu, guru bisa mengajak siswa untuk menemukan rumus, tinggi, jalan cerita 

atau runtutan kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang ingin 

dicapai. 

f. Tahap 6 (penyajian kompetensi dan penyampaian materi) 
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Berdasarkan komentar atau alasan urutan gambar-gambar, guru bisa mulai 

menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Dalam proses ini, guru harus memberi penekanan pada ketercapaian 

kompetensi. Guru bisa mengulangi, menuliskan, atau menjelaskan gambar-

gambar tersebut agar siswa mengetahui dan mengerti terhadap materi atau 

kompetensi dasar yang harus dicapai. 

g. Tahap 7 (penutup) 

Diakhir pembalajaran, guru dan siswa saling merefleksi mengenai apa yang 

telah dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi 

dan kompetensi dalam ingatan siswa. 

Pada Pelaksanaan tindakan siklus II dan siklus III langkah pembelajarannya 

sama halnya dengan tindakan pada siklus I yaitu menggunakan langkah atau 

tahap-tahap model kooperatif tipe picture and picture, hanya saja pada 

pelaksaannya disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus sebelumnya. 

4. Tahap Observasi Tindakan  

Tahap observasi tindakan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Dalam kegiatan observasi tindakan, peneliti dibantu oleh observer untuk 

merekam atau foto dan mencatat setiap perilaku yang muncul selama 

pembelajaran. Rekaman/foto dan catatan hasil observasi dari para observer 

dijadikan satu oleh peneliti dalam sebuah fieldnote 

5. Refleksi Terhadap Tindakan 

Pada tahap ini peneliti bersama teman sejawat, guru dan dosen pembimbing 

berdiskusi mengenai kekurangan, kelebihan penerapan model koperatif tipe 

picture and picture dan hasil tes matematika serta menentukan strategi perbaikan 

selanjutnya. 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan beberapa teknik 

pengumpulan data. Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi Partisipatif 

Menurut Iskandar (2009, hlm. 68) observasi merupakan pengamatan 

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai 

sasaran. Peneliti di tuntut harus berperan dalam kegiatan-kegiatan atau aktifitas-

aktifitas subjek yang sesuai dengan tema atau fokus masalah yang ingin dicari 

jawabannya. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pencatatan data 

menjadi database kualitatif, dalam hal ini peneliti dituntut untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan fokus permasalahan. 

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh beberapa teman sejawat dalam 

melakukan observasi yaitu untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas 

guru dan siswa dalam pembelajaran. 

b. Tes 

Tes digunakan oleh peneliti untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa 

setelah diterapkannya model kooperatif tipe picture and picture. Dalam tes ini 

peneliti menggunakan butir-butir soal atau instrument soal yang mengukur hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

2. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah dengan menggunkan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan 

data ini dilakukan dengan cara menganalisis kemudian menginterpretasikan 

semua data dari instrument penelitian yang sudah dilaksanakan pada siklus I 

sampai siklus III. Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan pengolahan 

data terhadap kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data aktivitas guru 

dan siswa  yang diperoleh dari hasil observasi selama pembelajatran. Sedangkan 

data kuantitatif adlah data yang diperoleh dari hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran. Adapun prosedur analisis data yang diperoleh dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengolahan Data Kualitatif 

1) Reduksi Data 

Iskandar (2009, hlm. 76) reduksi data merupakan proses pengumpulan data 

penelitian. Dalam mereduksi data, peneliti harus harus mampu merekam data 

lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (field note), harus ditafsirkan, 
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atau diseleksi masing-masing data relevan dan data yang tidak relevan  dengan 

fokus masalah yang diteliti. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan 

untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat di 

verifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti. 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data berdasarkan tujuan 

yang akan di teliti. Fungsinya yaitu memudahkan peneliti dalam menfokuskan 

data hasil temuan agar tidak berserakan sehingga memudahkan peneliti dalam 

membuat kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

3) Display Data  

Display data merupakan penyusunan data yang ada sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, dengan cara 

menampilkan dan membuat hubungan antarvariabel, agar peneliti lain atau 

pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

4) Interpretasi  

Interpretasi data tujuannya adalah menjadikan data lapangan yang telah 

diadministrasi, dikelompokkan dan di koding ke dalam deskripsi yang tersususn, 

dan dapat mengungkap perbaikan (Sukardi, 2009, hlm. 79). 

b. Pengolahan Data Kuantitatif 

Setelah hasil belajar tes evaluasi didapatkan  maka data tersebut harus di 

olah dengan mengacu pada hal-hal berikut: 

1) Skoring 

Setelah dilakukan tes evaluasi kepada siswa selanjutnya hasil evaluasi 

dihitung dengan cara diberi skor pada tiap butir soal jawaban siswa. Pada 

penskoran evaluasi hasil belajar matematika siswa disesuaikan dengan jumlah 

butir soal  yang diberikan pada siklus I, II, dan III. Rumus penskoran dapat dilihat 

menurut Rohani (2008, hlm. 199) pada rumus dibawah ini 
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Keterangan: 

N = Nilai 

2) Nilai Rata-rata 

Untuk memperoleh nilai rata-rata kelas dapat dihitung melalui rumus yang 

diadaptasi dari Sudjana (2009, hlm. 109) 

 ̅  
  

 
 

Keterangan: 

 ̅ = Rata-rata (Mean) 

                                   

N = Jumlah Siswa 

3) Persentase Ketuntasan Hasil Belajar 

Ketuntasan belajar siswa ditentukan berdasarkan Kriteria Keruntasan 

Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Presentase ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal dapat ditentukan dengan rumus: 

  
     

 
        

Keterangan:  

        Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari atau sama 

dengan 70 

n  : Banyak siswa 

100% : Bilangan tetap 

TB : Ketuntasan Belajar 

 

 

 

 

 

 


