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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu bagian 

dari penelitian tindakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi siswa. Penelitian 

tindakan kelas dapat dilakukan oleh guru sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Wiriaatmadja (2010, hal. ) Penelitian tindakan kelas 

adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi 

praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 

sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam 

praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya 

itu. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tampubolon (2014, hal. 

19) bahwa Penelitian Tindakan Kelas ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh pendidik/calon pendidik di dalam kelasnya sendiri secara 

kolaboratif/partisipatif untuk memperbaiki kinerja pendidik menyangkut 

kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, baik dari aspek akademik maupun nonakademik, melalui tindakan 

reflektif dalam bentuk siklus (daur ulang). (Tampubolon, 2014, hlm. 19) 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa PTK 

adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelasnya 

secara kolaboratif untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 

3.2 Model Penelitian 

Model pelaksanaan penelitian mengacu  pada model Siklus 

yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (dalam Hopkins 2011, 

Hlm. 92 ) yang setiap Siklus terdiri dari    perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting) , 

sehingga dalam aplikasinya peneliti mencoba menguraikan beberapa 

tahapannya sebagai berikut. 

3.2.1 Perencanaan (planning) 

Perencanaan tindakan dimulai dari proses identifikasi masalah 

yang akan diteliti, termasuk hasil prapenelitian. Kemudian 
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merencanakan tindakan yang akan dilakukan, termasuk menyusun 

perangkat pembelajaran yang diperlukan dan lai-lain. 

3.2.2 Tindakan (acting) 

Pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan perangkat pembelajaran mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, hingga akhir sesuai dengan RPP. 

3.2.3 Observasi (observing) 

Observasi adalah pengamatan selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh kolaborator dan/atau observer secara 

simultan (bersamaan pada saat pembelajaran berlangsung) 

3.2.4 Refleksi (reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan mengevaluasi hasil analisis data 

bersama kolaborator yang akan direkomendasikan tentang hasil suatu 

tindakan yang dilakukan demi mencapai keberhasilan penelitian dari 

seluruh aspek/indikator yang ditemukan. 

 

Adapun gambaran dari model ini yaitu sebagai berikut: 
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3.3 Lokasi dan Partisipan Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 007 Cipaganti. Lokasi 

sekolah berada di Jl. Sastra No.11, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung, 

Jawa Barat. Sekolah ini terletak di tengah kota dengan lingkungan yang 

modern, di sekeliling sekolah ada beberapa mall dan tempat wisata. 

Sekolah ini mempunyai 12 kelas dengan 2 kelas setiap tingkatnya. 

Jumlah guru yang mengajar ada 12 orang terdiri dari 17 orang guru 

PNS. 

3.3.2 Partisipan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan penelitian adalah 

seluruh siswa-siswi kelas IVB. Jumlah seluruh siswa-siswi kelas IV 

yaitu 23 orang. Para siswa kebanyakan berasal dari masyarakat 

menengah ke bawah, orang tua siswa banyak yang berprofesi sebagai 

sopir dan pedagang. Rata-rata siswa memiliki semangat yang tinggi 

dalam belajar. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dirancang untuk dilaksanakan 

dalam 2 siklus. Siklus I dirancang untuk dilaksanakan dalam 1 kali 

pertemuan (3x35 menit), begitu juga dengan  siklus II dirancang untuk 

dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan (3x35 menit). Setiap siklus 

dijalankan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan (Planning), pelaksanaan 

(Acting), pengamatan (Observing), dan refleksi (Reflecting) dengan 

rincian sebagai berikut. 

Siklus I 

3.4.1 Tahap Perencanaan Tindakan  

a. Membuat kesepakatan dengan guru (rekan sejawat) sebagai 

observer dan memberikan penjelasan kepada observer tentang hal-

hal yang harus dilakukan oleh observer dan penjelasan tentang 

intisari dari instrumen lembar observasi yang harus diisi oleh 

observer. 

b. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kepala Sekolah 

SDN 007 Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung. 

c. Menetapkan pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian, 

yaitu Data dan Pengukuran. 
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d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) matematika 

dengan materi data dan pengukuran menerapkan model penemuan 

terbimbing (guided discovery). 

e. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS)  

f. Menyiapkan instrumen tes tertulis berupa lembar soal tes siklus I. 

g. Menyiapkan instrumen non tes berupa lembar pengamatan siswa 

dan guru dalam pembelajaran dan lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Memberikan lembar observasi kepada observer untuk diisi. 

b. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

penemuan terbimbing (guided discovery). 

c. Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar siswa yang terjadi 

oleh pengamat pada lembar observasi sebagai sumber data yang akan 

digunakan pada tahap refleksi. 

d. Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar siswa dan guru yang 

terjadi pada saat  penerapan model penemuan terbimbing (guided 

discovery) oleh pengamat pada lembar observasi sebagai sumber 

data yang akan digunakan pada tahap refleksi. 

e. Diskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi hasil pengamatan 

pada lembar observasi. 

 

3.4.3 Tahap Pengamatan Tindakan 

a. Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

penemuan terbimbing (guided discovery). 

b. Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

penemuan terbimbing (guided discovery). 

c. Observer mengisi lembar observasi. 

3.4.4 Tahap Refleksi Tindakan 

Peneliti melakukan analisis terhadap semua data yang 

dikumpulkan dari penelitian tindakan pada siklus I. Setelah hasil belajar 

siswa dan pengamatan observer telah dikaji, selanjutnya pada siklus II, 

peneliti mengulang kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I. Temuan 



27 
 

Yayu Yuliani, 2018 
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN MODEL PENEMUAN TERBIMBING 
(GUIDED DISCOVERY) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

pada tahap refleksi pada siklus I digunakan untuk memperbaiki RPP dan 

pembelajaran pada siklus II. 

 

Siklus II 

3.4.5 Tahap Perencanaan Tindakan 

a. Menginventarisir kekuatan dan kelemahan pada siklus I untuk 

dijadikan bahan perbaikan pada pelaksanaan siklus II. 

b. Menetapkan sub materi yang lebih komplek dari materi siklus I. 

c. Membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan refleksi 

pada siklus I. 

d. Menyiapkan media dan sumber pembelajaran. 

e. Merancang kegiatan yang lebih variatif dalam LKS. 

f. Menyiapkan instrumen tes siklus II. 

g. Menyiapkan lembar pengamatan siswa dan guru dalam 

pembelajaran. 

h. Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. 

3.4.6 Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran siklus II sesuai dengan RPP 

yang telah disusun dengan mempertimbangkan perbaikan-perbaikan 

pada siklus I serta bobot materi yang lebih kompleks. Diharapkan 

pada siklus II ini siswa sudah lebih menguasai materi data dan 

pengukuran dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan 

model penemuan terbimbing (guided discovery). 

a. Melakukan tes siklus II untuk mendapatkan data hasil belajar siswa 

pada siklus II. 

b. Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar siswa sebagai 

sumber data yang akan digunakan pada tahap refleksi. 

c. Diskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi data hasil 

pengamatan pada lembar observasi. 

3.4.7 Tahap Pengamatan Tindakan 

Kegiatan pengamatan pada sikus II relatif sama dengan siklus I yaitu: 

a. Mencatat dan merekam aktivitas belajar siswa oleh pengamat 

melalui lembar observasi. 

b. Peneliti menyesuaikan apakah kegiatan yang dilakukan pada siklus 

II ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
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3.4.8 Tahap Refleksi Tindakan 

Hasil yang diperoleh pada tahap pengamatan dikumpulkan 

untuk dianalisis dan dievaluasi oleh peneliti, untuk mendapatkan suatu 

simpulan. Diharapkan setelah akhir siklus II ini, aktivitas belajar siswa 

meningkat dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

penemuan terbimbing (guided discovery). 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Instrumen Pembelajaran 

a. Analisis Materi Pembelajaran (AMP) 

AMP merupakan perangkat pembelajaran yang membantu 

peneliti untuk mengidentifikasi materi yang akan diajarkan kepada siswa 

yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu pembelajaran yang 

memfokuskan pada materi data dan pengukuran. Tujuan dibuatnya AMP 

untuk mempermudah peneliti dalam menggambarkan keluasan dan 

kedalaman materi yang diajarkan kepada siswa, sehingga ketika 

membuat AMP peneliti menjadi mempunyai gambaran tentang materi 

prasyarat, materi utama dan materi tambahan. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. RPP 

disusun untuk setiap siklus yang akan dilaksanakan. Komponen RPP 

berisi tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, pendekatan 

pembelajaran, metode pembelajaran model pembelajaran, alat belajar, 

sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Adapun 

model yang digunakan dalam RPP yang disusun oleh peneliti yaitu 

model pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery).  

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS digunakan sebagai alat bantu peneliti untuk membimbing 

siswanya agar lebih dalam dan kritis memahami materi. 

d. Lembar Evaluasi  

Lembar evaluasi digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil 

belajar siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah soal uraian. Lembar 

evaluasi diisi oleh siswa pada saat pembelajaran berakhir. 

e. Lembar Kerja Penilaian Diri (LKPD) 
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LKPD digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam proses 

penilaian hasil belajarnya dan membantu siswa melakukan refleksi hasil 

belajarnya. 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai masalah yang telah dirumuskan, adapun instrumen dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

a. Lembar Observasi Model Pembelajaran 

Lembar observasi digunakan untuk mengukur penerapan 

sintaks model penemuan terbimbing (guided discovery. Lembar 

observasi sintaks model terdiri atas dua instrumen observasi yaitu 

lembar observasi yang berfokus pada siswa dan lembar observasi yang 

berfokus pada guru. 

b. Lembar Observasi Aktivitas Belajar 

Lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan untuk 

mengukur aktivitas siswa ketika pembelajaran sesuai dengan indikator 

aktivitas belajar yang telah dirumuskan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data 

berupa gambar kegiatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

penemuan terbimbing (guided discovery) yang digunakan sebagai alat 

bukti penelitian dan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 

d. Lembar Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan sebagai catatan peneliti terhadap 

tindakan dan temuan pada pelaksanaan pembelajaran. Catatan lapangan 

berisi deskripsi temuan-temuan yang didapatkan oleh peneliti. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen-

instrumen penelitian yaitu instrumen lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru sesuai dengan sintaks model dan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa sesuai indikator aktivitas yang akan diamati. Observasi 

dilakukan oleh guru wali kelas dan teman sejawat melalui lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan catatan lapangan 
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terkait tem uan siswa dan kesulitan guru dalam pembelajaran 

matematika dengan penerapan model penemuan terbimbing (guided 

discovery).   

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah data dengan cara 

kuantitatif dan kualitatif. Menganalisis data merupakan suatu proses 

dalam mengolah data dan menginterpretasikan data dengan tujuan 

pendudukan berbagai informasi menjadi memiliki makna atau arti yang 

jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data menggunakan cara kuantitatif adalah dengan 

menghitung KKM, jumlah skor yang diperoleh dan rata-rata kelas. 

3.7.1.1 Analisis Aktivitas Guru 

Pada pengolahan skor lembar observasi keterlaksanaan sintaks 

menggunakan dua tahapan sebagai berikut. 

a. Menentukan skor yang diperoleh 

Skor =  
f

n
x100  

keterangan: 
f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 
 

b. Menentukan Interval Kelas 

Interval Kelas =  
Range

∑kelas
x100… 

keterangan: 
range = Skor maksimal − skor terkecil 
             = 100 − 0 

            = 100 

∑kelas = Jumlah kelas atau kategori 

Interval Kelas =  
100−0

2
  

           = 50 
3.7.1.2 Analisis Aktivitas Siswa  

Peda pengolahan skor lembar observasi mengenai 

keterlaksanaan sintaks menggunakan dua tahapan sebagai berikut. 

a. Menentukan skor yang diperoleh 
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Skor =  
f

n
x100  ….  

keterangan: 
f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 
b. Menentukan Interval Kelas 

Interval Kelas =  
Range

∑kelas
x100… 

keterangan: 
range = Skor maksimal − skor terkecil 
             = 100 − 0 

            = 100 

∑kelas = Jumlah kelas atau kategori 

Interval Kelas =  
100−20

5
 = 16 

3.7.1.3 Tabel Pedoman Interpretasi Kegiatan Guru dan Siswa 
Tabel 3.  1 

Pedoman Interpretasi Skor Kegiatan Guru 

Skor (%) Kategori 

0    -  50 Kurang Baik 

51  -  100 Baik 

 

Tabel 3.  2 

 Pedoman Interpretasi Skor Kegiatan Siswa 

Skor (%) Kategori 

20   -  36 Sangat Kurang 

37   -  52 Kurang 

53   -  68 Cukup 

69   -  84 Baik 

85   -  100 Sangat Baik 

 

3.7.1.3 Ketuntasan Individual Aktivitas Belajar 

Ketuntasan individual merupakan skor rata-rata capaian siswa 

dalam setiap indikator aktivitas belajar. Adapun tahapan menentukan 

ketercapaian siswa adalah sebagai berikut. 

a. Menetukan skor rata-rata yang diperoleh siswa 

skor rata − rata ==
∑x

∑s
… ..  
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keterangan: 
∑x = jumlah skor yang diperoleh 

∑s = jumlah butir pernyataan 

b. Mengkonversi nilai menjadi bentuk persen 

Nilai =  
f

n
x100  ….  

keterangan: 
f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 
 

Hasil perhitungan persentase aktivitas belajar siswa hasil 

observasi tersebut kemudian ditafsirkan dalam kategori capaian aktivitas 

siswa sebagai berikut. 

 
Tabel 3.  3 

Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Persentase (%) Kriteria 

80 – 100  Sangat Aktif 

60 – 79  Aktif  

40 – 59  Cukup Aktif 

20 – 39  Kurang Aktif 

    >20 Sangat Kurang Aktif 

 

3.7.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2016, hlm. 23) ada 

tiga tahap yaitu 1) Data reduction, 2)Data Display, dan 3) Conclussion 

drawing/verification. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Pada konteks penelitian ini, reduksi data adalah menganalisis 

data yang didapatkan dari catatan lapangan dan lembar observasi untuk 

menemukan pola temuan pelaksanaan penelitian. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data pada konteks penelitian ini adalah penjelasan 

secara narasi mengenai temuan-temuan penting pada pelaksanaan 

penelitian. 

3) Conclusion Drawing/verification (Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi) 
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Pada konteks penelitian ini,tahapan ini dilakukan dengan 

mengkategorikan temuan-temuan berdasarkan pola yang kemudian 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

3.8 Indikator Keberhasilan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diasumsikan berhasil bila 

dilakukan tindakan perbaikan kualitas pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery) yang akan 

berdampak terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Wiriaatmadja (2008, hlm. 103) “Apabila perubahan 

yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran telah tercapai, atau 

apa pun yang diteliti telah menunjukkan keberhasilan, siklus dapat 

diakhiri”. Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a. Setiap langkah-langkah model penemuan terbimbing (guided 

discovery) terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti 

selama pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

b. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada pelaksanaan tindakan 

telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat berdasarkan hasil 

persentase keseluruhan indikator yang mencapai rata-rata 75% atau 

lebih dan partisipan mencapai kiteria aktif dan sangat aktif mengacu 

pada kriteria penentu capaian aktivitas belajar yang telah 

dipaparkan sebelumnya pada analisis data kuantitatif. Hal tersebut 

mengacu pada pernyataan Depdiknas (2008, hlm. 4) bahwa: 

Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah: (1) 

keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, 

baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang 

mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%, (2) setiap 

keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh 

kurikulum, tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%, (3) 

ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung 

pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya 

sebesar 75% 


