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BAB III 

MTODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain PTK 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau disebut juga 

Classroom Action Research. Menurut Suyitno (dalam Hendriana, H dan Afrilianto, 

2014, hlm. 31), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan studi sistematis yang 

dilakukan oleh guru dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan 

dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut. Sejalan 

dengan itu, Kunandar (dalam Hendriana, H dan Afrilianto, 2014, hlm. 31) 

menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan pencermatan terhadap 

kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas. Sebagai suatu 

penelitian terapan, PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan proses dan 

kualitas atau pembelajaran di kelas.  

Sedangkan menurut Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi (dalam Mulayasa, E, 

2012, hlm. 10-11) menjelaskan PTK dengan memisahkan kata-kata yang tergabung 

didalamnya, yakni penelitian, tindakan dan kelas, dengan paparan sebagai berikut: 

1. Penelitian menunjuk pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam menigkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untk 

peserta didik. 

3. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 

sekelompok peserta didik dalam waktu sama dari guru yang sama pula.  
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Berdasarkan penjelasan para ahli siatas, peneliti dapat menarik kesimpulan  

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang sengaja dilakukan oleh 

guru dalam kelasnya sendiri guna mengatasi serta memperbaiki masalah yang ada 

dalam kelas tersebut. Penelitian Tindakan Kelas juga bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja guru menjadi lebih baik lagi yang akan berdampak pada kemampuan belajar 

serta hasil belajar siswa.  

Sumadayo (2013, hlm. 41), menyatakan bahwa desain penelitian yang 

menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian model Kemmis dan Mc Taggart yang 

terdiri atas 4 siklus atau fase kegiatan, meliputi: perencanaa (plan), pelaksanan 

tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection). Pada penelitian 

ini peneliti menerapkan model desain model PTK Kemmis dan Mc. Taggart, karena 

model desain tersebut dianggap lebih mudah dalam prosedur tahapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 
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Model Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PTK diadaptasi dari Kemmis dan Mc. 

Taggart 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) membuat skenario 

pembelajaran; (2) membuat lembar observasi; (3) membuat alat bantu pembelajaran 

yang diperlukan dalam rangka membantu siswa memahami konsep-konsep 

matematika dengan baik; (4) mendesain alat evaluasi, untuk melihat apakah materi 

matematika telah dikuasai siswa; dan (5) membuat jurnal untuk refleksi diri.  

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran. 

3. Observasi 

Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan 

tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sudah sesuai skenario 

pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi, yaitu melihat 

keberhasilan pelaksanaan tindakan. 

4. Refleksi  

Pada tahap ini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi 

dan evaluasi, didiskusikan dianalisis dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada 

siklus sebelumnya dan akan diperbaiki pada siklus selanjutnya.  

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Pada subjek penelitian dalam Penelitan Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas 

III Sekolah Dasar X tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 25 orang siswa, siswa 

laki-laki berjumlah 11 dan siswa perempuan berjumlah 14.  

Subjek penelitian dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, yakni 

berdasarkan pengamatan langsung peneliti di kelas subjek dan wawancara dengan 

guru kelas III. Selain itu, dilihat dari hasil evaluasi siswa yang terlihat bahwa 
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pemahaman siswa dalam materi pembelajaran matematika dapat dikatakan rendah, 

karena nilai kognitifnya 60% siswa yang tidak mencapai KKM.  

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar X Kecamatan Sukasari Kota  

Bandung tahun ajaran 2015/2016. . Alasan peneliti memeilih sumber data di sekolah 

ini karena sekolah tempat PLP terbatas peneliti yang akan menjadi tempat PPL PPG 

bagi peneliti.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester II yang memerlukan waktu selama tiga 

bulan, yang dilaksanakan mulai 17 Februari- Mei 2016. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai dari perencanaan sampai penyusunan laporan.  

 

C. Prosedur Administratif Penelitian 

Prosedur administratif yang ditempuh dalam penelitian ini mengacu pada 

model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart. Model Kemmis dan Mc. 

Taggart ini merupakan pengembangan dari Kurt Lewin, yaitu setiap siklus meliputi 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Tahap 

tindakan penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc. Taggrat akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

1) Guru menentukan submateri yang akan diajarkan yaitu tentang bangun datar 

(persegi dan persegi panjang). 

2) Merancang pembuatan RPP untuk materi yang telah ditentukan. 

3) Menyusun instrument belajar dan instrument penelitian 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Memberikan lembar observasi kepada observer 

2) Melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dengan menerapkan 

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik.  



 

 

3) Melakukan tes siklus I untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa. 

c. Observasi 

1) Observer mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran. 

2) Observer mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

d. Refleksi 

Peneliti melakukan analisis terhadap semua data pada siklus I yakni hasil 

belajar siswa dan hasil observasi guru dari observer yang dikumpulkan dari penelitian 

tindakan. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran serta 

menganalisis kekurangannya. Setelah melakukan analisis, peneliti 

mempertimbangkan rencana dengan segala perbaikannya sebagai tindak lanjut 

langkah selanjutnya pada siklus II.  

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Menganalisis kekuatan dan kelemahan pada siklus I untuk dijadikan bahan 

perbaikan pada siklus II. 

2) Menentukan submateri yang akan dilakakukan pada siklus II (Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan keliling, luas persegi dan persegi panjang). 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memperhatikan 

refleksi pada siklus I. 

4) Menyiapkan media atau alat peraga dan sumber belajar dengan memperhatikan 

kekurangan pada siklus I. 

5) Menyiapakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam LKS. 

6) Menyiapkan instrument tes siklus II (lembar evaluasi). 

7) Menyiapakan lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru (lembar observasi).  

b. Pelaksanaan 

1) Memberikan lembar observasi kepada observer 

2) Melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dengan menerapkan 

pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik dengan mempertimbangkan 

perbaikan-perbaikan pada siklus I. 
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3) Melakukan tes siklus II untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa 

pada siklus II. 

c. Observasi 

1) Observer mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran. 

2) Observer mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

d. Refleksi 

Hasil yang diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk dianalisis 

dan dievaluasi oleh peneliti, untuk mendapatakan suatu simpulan. Diharapakan 

setelah akhir siklus II ini, kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

malalui penerapan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik ini dapat 

meningkat.  

 

D. Prosedur Substantif Penelitian 

Prosedur subtantif yang digukan peneliti pada penelitian ini terdiri dari dua 

prosedur yaitu:  

1. Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data selama penelitian berlangsung, peneliti 

memerlukan instrument penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah. 

a. Tes  

Instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembar Soal Tes 

(Lembar Evaluasi). Lembar tes digunakan sebagai tes evaluasi yaitu berupa lembar 

evaluasi berbentuk tes uraian yang terdiri dari 4-5 soal yang dibagikan kepada siswa 

dan dikerjakam secara individu. Lembar evaluasi diberikan pada akhir setiap siklus 

untuk mengukur kemampuan siswa. Tes dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika setelah mengikuti 

pembelajaran.  

b. Lembar Observasi 



 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kegiatan 

guru (peneliti) dan siswa selama proses pembelajaran. Lembar observasi digunakan 

untuk  mengatahui kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran.  

 

 

2. Pengolahan Data 

Data-data dari penelitian ini setelah dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis. Pengolahan data ini dilakukan selama berlangsungnya penelitian sejak 

awal sampai akhir penelitian. Jenis data yang didapat dalam penelitian ini yaitu 

berupa data kuantitatif dan kualitatif.  

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa pada setiap siklus I maupun 

siklus II, Setelah data kuantitatif diperoleh, selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

analisis sebagai berikut.  

1) Menghitung rata-rata 

Rata-rata hitung setiap siklus dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

dibawah ini: 

 

               X  =
∑X

N
 

 

Dengan 𝑋  = Rata-rata hitung 

 ∑X =  Skor 

 N   = Banyaknya data (jumlah Siswa) 

 

2) Menghitung Persentase Ketuntasan Belajar secara Klasikal 

Persentase ketuntasan belajar siswa dibuat untuk mengetahui peningkatan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Rumus yang dapat 

digunakan untuk menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal 

adalah:  
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KB =
∑𝑠 ≥ 70

𝑛
× 100% 

 

 

Keterangan:  

KB = Ketuntasan belajar 

Ʃs ≥ 70 = Jumlah siswa yang mendapatkan  nilai lebih besar atau sama    dengan 70     

(KKM) 

n   = Banyak siswa  

100%   = Bilangan tetap  

 

Kriteria yang diambil adalah: 

a) Apabila selisih persentase ketuntasan siswa > siklus sebelumnya, maka persentase 

dinyatakan meningkat. 

b) Apabila selisih persentase ketuntasan siswa < siklus sebelumnya, maka persentas 

dinyatakan menurun.  

 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa, 

kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara 

digambarkan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dipaparkan dan dijelaskan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari siklus pertama hingga terakhir. 

 


