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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metologi penelitian 

 

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan 

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan 

menaikan tingkat ilmu serta teknologi.Margono(Hatimah dkk 2007: 81). Menurut 

Nazir (Hatimah dkk 2007: 83) ,metologi penelitian di bagi ke dalam lima 

kelompok,yaitu :  

1. Metode Sejarah adalah penyelidikan yang kritis  terhadap keadaan-

keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan 

menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validasi dari 

sumber-sumber sejarah, serta interprestasi dari sumber-sumber 

keterangan tersebut. 

2. Metode Deskriptif  adalah pencarian fakta dengan iterprestasi yang 

tepat. 

3. Metode Eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. 

4. Metode Grounded Research adalah suatu metode penelitian yang 

mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan 

bertujuan mengadakan generalisasi empiris,menetapkan konsep-

konsep,membuktikan teori di mana pengumpulan data dan analisis data 

berjalan pada waktu yang bersamaan. 

5. Metode penelitian tindakan adalah suatu penelitian yang dikembangkan 

bersama-sama antara peneliti dan decision maker tentang variabel-

variabel yang dapat di manipulasikan dan segera digunakan untuk 

menemukan kebijakan dan pembangunan. 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 

atau Classrom Action Research, yang merupakan salah satu dalam kegiatan yang 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. 

Menurut Mulyasa 2009 : 10 Penelitian Tindakan Kelas dapat di artikan sebagai 
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”penelitian (Action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik.Sebagai jabatan 

profesional sudah seharusnya guru bersikap profesional”. Guru harus terus 

mengupayakn berbagai strategi baru dalam pembelajaran,upaya dalam perbaikan 

berbagai faktor seperti materi,alat peraga,metode, sumber belajar,sarana 

penunjang, dan lain-lain perlu diperhatikan agar terjadi peningkatan. 

 Tujuan utama dari Penelitian Tindakan Kelas adalah untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pelayanan guru dalam proses belajar sehingga pemahan dan 

hasil belajar siswa dapat meningkat.Banyak manfaat yang diraih dengan 

dilakukannya Penelitian Tindakan Kelas, terutama dalam komponen pendidikan 

atau pembelajaran di kelas antara lain mencakup: 

1. Inovasi pembelajaran. 

2. Pegembangan kurikulum ditingkat sekolah dan tingkat kelas. 

3. Peningkatan profesionalisme guru. 

1. Model Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif yang di lakukan oleh guru dalam pembelajaran dan bertujuan untuk 

memperbaiki,memahami pembelajaran serta  situasi dimana pembelajaran itu 

dilakukan. Ada beberapa macam model PTK yang harus dikuasai dalam 

melakukan PTK, hal ini dimaksudkan agar guru mempunyai wawasan yang luas, 

karena dengan diketahui beberapa desain model PTK, maka desain yang akan 

dikembangkan oleh peneliti akan menjadi lebih jelas dan terarah. 
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  Dibawah ini ada beberapa macam model Penelitian Tindakan Kelas yang 

bisa kita pilih dan kita kembangkan. Desain-desain tersebut diantaranya:  

 

a. Desain Model kurt lewin 

  krut lewin merupakan pencetus awal yang berani memperkenalkan dan 

menampilkan gagasanya tentang action research atau penelitian tindakan 

kelas.Krut lewin memperkenalkan konsep pokok penelitian tindakan yang 

meliputi empat komponen penting,yaitu: 1)perencanaan (planning), 2) tindakan 

(acting ), 3) pengamatan (observing), 4) refleksi (reflecting). Hubungan keempat 

komponen tersebut merupakan satu siklus, hal ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

ACTING 

 

 

  

 

 

 

Desain Model Kurt Lewi 
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b. Desain PTK Model John Elliot 

  Model John Elliot merupakan pengembangan dari konsep dasar Kurt 

Lewin.Model ini diawali dari mengidentifikasi masalah,yang pada hakikatnya 

bagaimana pertanyaan yang menghubungkan antara gagasan atau ide dengan 

pengambiln tindakan.Bentuk dari model ini digambarkan dalam alur-alur tahap  

penelitian  yang dikenal dengan model siklus yang bergerak dalam spiral,model 

Elliot tampak lebih rinci. 

c. Desain PTK Model Hopkins 

Berpatokan pada desain-desain para ahli pendahulunya,selanjutnya 

Hopkins (1993) menyusun model yang dikenal Model Ebbutt (Hopkins,1993). 

Model ini menunjukan bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran 

awal peneliti yang selanjutnya dikenal dengan recoinnaissance. Ebbutt 

berpendapat yang berbeda dengan penafsiran Elliot mengenai reconnaissance 

Kemmis, yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuan fakta saja. Padahal 

menurutnya reconnaisance mencakup kegiatan-kegiatan diskusi, negosiasi, 

menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala atau dengan 

singkat mencakup keseluruhan analisis. 

Secara skematis model penelitian tindakan kelas yang dimaksud sebagai 

berikut: 

 

 

 



 
 

35 
 

Erna Kristiana,2013 
PENDEKATAN KONTEKTUAL PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG POKOK BAHASAN 
PECAHAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu9335 

 
 

                               Rencana 1 

                                Refleksi 

                             

                                 Tindakan                                                     Rencana 2 

                                 Observasi                                                   Tindak Lanjut 

                                   Rencana 2 

                                  Refleksi 

 

                                  Tindakan                                                     Rencana 3 

                                  Observasi                                                   Tindak Lanjut 

                                    Rencana 3 

                                    Refleksi 

 

                                     Tindakan                                                  

                                     Observasi                                    Tindak Lanjut & Simpulan 

Alur Pelaksanaan Tindakan Kelas (adaptasi Hopkin, 1993) 

d. Model Kemmis & Mc Taggart 

  Model ini hampir sama dengan model Kurt Lewin hanya saja komponen 

acting (tindakan) dengan observing ( pengamatan ) dijadikan sebagai satu 
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kesatuan. Disatukannya kedua komponen tersebut disebabkan adanya kenyataan 

yang tidak dapat dipungkiri ketika antara implementasi acting dan observing 

sebenarnya dua kegiatan tapi tidak dapat dipisahkan secara tegas. 

  Desain Kemmis ini menggunakan model yang dikenal sistem spiral 

refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan 

perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan 

permasalahan. 

Permasalahan penelitian difokuskan kepada strategi bertanya kepada siswa dan 

mendorong untuk menjawab sendari pertanyaannya. 

 Desain model Kemmis &Mc Taggart ini pada hakikatnya berupa perangkat-

perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri dari empat 

komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat 

komponen yang berupa untaian tersebut di pandang sebagai satu siklus. Oleh 

karena itu, pengertian siklus pada kesempatan ini ialah suatu putaran kegiatan 

yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 Berdasarkan beberapa Desain model PTK Model yang diketahui, maka 

peneliti akan menggunakan desain model Kemmis & Mc.Taggart (1997 ) untuk 

PTK yang akan dirancang dan dilaksanakan guna memperbaiki atau mengatasi 

permasalahan yang terjadi di kelas yang dapat digambarkan sebagai berikut  
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 Penjelasan dari alur penelitian tindakan kelas diatas adalah: 

1. Perencanaan 

Tahapan yang hendak dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

terlebih dahulu menentukan lokasi yang akan dijadikan subjek penelitian 

kemudian memilih subjek yang akan diteliti. Setelah tahap pertama dilakukan 

kemudian peneliti melakukan pendekatan dengan  Kepala Sekolah dan rekan 

sejawat untuk diajak sebagai tim pelaksanaan penelitian.  

Langkah – langkah perencanaan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

membuat skenario pembelajaran untuk selanjutnya diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Peneliti terlebih dahulu menganalisis kurikulum sehingga 

penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang sudah 

digariskan. Mendesain kelas merupakan salah satu langkah yang penting dalam 

perencanaan sehingga dapat menarik minat dan mendorong peserta didik untuk 

belajar. Peneliti mempersiapkan sarana dan fasilitas belajar sebagai pendukung 

dalam penelitian ini. Satu hal lagi dalam membuat langkah perencanaan adalah 

membuat lembar observasi untuk mengobservasi peserta didik dan guru, serta 

segala keperluan yang diperlukan untuk melakukan observasi bersama tim yang 

akan diajak untuk melakukan penelitian. 

Untuk memperoleh kondisi awal tentang keadaan kelas dilakukan 

pengamatan langsung di dalam kelas dengan menggunakan alat pengumpul data 

untuk melihat kamampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Aspek 

lainnya yang harus diperhatikan yaitu keadaan lingkungan  peserta didik tentang 
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ketersediaan sumber belajar, media/alat peraga yang mendukung proses 

pembelajaran, sarana pendukung lainnya yang tersedia di sekolah. Setelah peneliti 

memperhatikan kondisi awal maka langkah selanjutnya yaitu peneliti bersama – 

sama tim melakukan pembicaraan tentang rencana penelitian yang hendak 

dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah serta melakukan teknik pemantauan selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

Pada saat  pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan peneliti 

bersama tim bersepakat untuk merumuskan tindakan pelaksanaan penggunaan 

media gambar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik yang sesuai dengan 

rumusan tujuan yang sudah tertuang dalam pendahuluan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti bersama tim adalah ; 

(a)  Berusaha menelaah tentang kesulitan – kesulitan yang dialami oleh peserta 

didik pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung juga menelaah tentang 

kesulitan yang dialami oleh peneliti sehingga peneliti dapat mengatisipasi 

setiap kesulitan pada  saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. 

(b) Peneliti menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

pembelajaran Matematika yang akan disampaikan pada waktu pelaksanaan 

kegiatan. 

(c) Merumuskan rencana pembelajaran dengan menggunakan benda- benda yang 

biasa ditemui peserta didik, media gambar dan pada pelaksanaannya akan 

memanfaatkan sumber belajar yang sudah tersedia di sekolah. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

   Pelaksanaan tindakan kelas pada setiap siklus adalah sebagai berikut :  

a. Sebelum materi diberikan, guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari. Untuk memotivasi peserta didik dalam menerima 

pembelajaran yang baru. 

b. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. 

Setiap kelompok terdiri atas lima orang peserta didik. 

c. Setiap kelompok mendapat tugas yang harus dikerjakan bersama anggota 

kelompok masing-masing 

d. Setelah selesai, setiap kelompok menjelaskan hasil kelompoknya dan  

mendiskusikannya  di kelas. 

 

3. Oservasi (pengamatan) 

Observer  melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan 

peserta didik untuk bahan kajian refleksi. Sehingga dapat diambil suatu keputusan 

mengenai pengamatan terhadap penelitian tindakan kelas ketika pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini meliputi kegiatan memantau setiap aktivitas diteruskan 

tidaknya penelitian tanpa perubahan, diteruskan dengan interaksi atau diganti 

dengan tindakan lain. 

 

4. Refleksi dan analisis data 

  Pada kegiatan ini peneliti mengidentifikasikan permasalahan yang 

ditemukan. Dari hasil refleksi guru merencanakan siklus selanjutnya untuk 
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memperbaiki kekurangan pada pembelajaran siklus sebelumnya. Hasil tindakan 

ini, peneliti dapat melihat tingkat keberhasilan dan ketercapaian tujuan tindakan 

yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. 

Dengan dibantu oleh analisis data,guru mencoba merenungkan mengapa suatu 

kejadian berlangsung dan mengapa suatu usaha perbaikan berhasil dan mengapa 

yang lain gagal. 

 Penulis berharap dengan dua siklus hasil belajar peserta didik dapat 

memuaskan yaitu 80% peserta didik dapat mencapai kkm. 

  

B. Lokasi Penelitian ,Subjek penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumbersari Indah 2 

Bandung, yang terletak di Jalan Sumber Makmur No. 1 Kecamatan 

Babakan Ciparay Kota Bandung. 

2.  Subjek Penelitian 

             Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di  kelas IV SDN 

Sumbersari Indah 2 Semester I Tahun Ajaran 2012/2013 Kecamatan 

Babakan Ciparay Bandung yang berjumlah 36 peserta didik. Peserta 

didik kelas IV  kebanyakan berasal dari lingkungan sekitar sekolah. 
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C.  Rencana dan Prosedur Penelitian 

1.  Rencana Penelitian 

 Langkah merencanakan merupakan langkah pertama dalam setiap 

kegiatan. Tanpa rencana,kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau 

sering disebut ‘ngawur’ atau sembarangan. Rencana akan menjadi acuan 

dalam melaksanakan tindakan .Melakukan tindakan sebagai  langkah yang ke 

dua merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan, rencana 

hanya merupakan angan-angan  yang tidak pernah menjadi kenyataan. 

Selanjutnya, agar tindakan kita dapat diketahui kualitasnya maka kita 

memerlukan pengamatan 

 Berdasarkan pengamatan ini kita akan dapat menentukan apakah ada hal-

hal yang harus segera diperbaiki agar tindakan dapat mencapai tujuan yang 

kita inginkan. 

Menurut Mills (Wardhani dan Wihardit 2009: 2.7) menyatakan dalam 

merencanakan dan melakukan tindakan dengan empat cara: 

1. Mengidentifikasi satu bidang yang menjadi perhatian kita 

2. Mengumpulkan data 

3. Menganalisis dan menginterprestasikan data 

4. Mengembangkan rencana tindakan 
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2.  Prosedur Penelitian  

Agar memperoleh kejelasan mengenai alur kegiatan yang telah disebutkan 

pada materi sebelumnya, maka berikut ini dijelaskan prosedur dari setiap siklus 

yaitu: 

a. Perencanaan/Persiapan 

1)  Pembuatan SK 

2)  permintaan ijin dari prodi untuk melakukan observasi 

3) Menentukan orang yang menjadi pengamat 

4)  Mengidetifikasi masalah-masalah pembelajaran yang terdapat di sekolah ini. 

5) Mendiskusikan dengan guru untuk menentukan metode penelitian kelas sebagai 

alternatif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika  

dikelas.  

6)   Merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan. 

7)  Menyusun bahan ajar yang berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan 

diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat prestasi mereka dalam  

mengerjakan pernasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

8) Menyusun soal untuk mengetahui tingkat prestasi siswa dalam mata   pelajaran 

matematika. 
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 b.  Pelaksanaan  

  Setelah persiapan maka beres di ibuatlah rencana tindakan I dengan 

membuat kegiatan  rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Melaksanakan 

pembelajaran harus sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran. Produser 

setiap siklus dijabarkan sebagai berikut : 

1. Siklus I 

 a. Kegiatan awal 

1) Guru mengkondisikan peserta didik agar siap belajar. 

2) Mengucapkan salam. berdoa, absen siswa, mempersiapkan materi ajar dan 

alat peraga 

3) Guru menginformasikan cara belajar yang akan di tempuh.  

4) Sebagai motivasi guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang 

pecahan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Kegiatan inti 

1) Peserta didik dibagi 2 lembar kertas lipat 

2) Peserta didik dibimbing untuk melipat kertas yang pertama menjadi 2  

bagian sama besar dan 1 bagian diarsir. Kemudian kertas yang lain dilipat 

menjadi  4 bagian yang sama dan 2 bagianya diarsir. 

3) Guru meminta siswa untuk membandingkan 2 buah gambar dengan 

pecahan yang berbeda. 
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4) Biarkan peserta didik membandingkan dengan benar 2 buah pecahan yang 

berbeda. 

5) Siswa menganalisis hasil peragaan, sehingga dapat menuliskan 2 buah 

gambar pecahan yang berbeda.                     

6) Peserta didik menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan oleh 

guru pada LKS secara kelompok 

7) Perwakilan siswa mempresentasikannya di depan kelas 

8) Setiap kelompok mencermati hasil kerja kelompok lain dan 

membandingkannya dengan hasil kerja kelompoknya sendiri. 

9) Menfasilitasi peserta didik jika terdapat kesulitan 

10) Guru memberi komentar hasil kerja kelompok dengan dengan memberi 

penghargaan bagi kelompok yang mengerjakan dengan benar dan 

membetulkan bagi kelompok yang mengerjakan salah. 

c. Kegiatan akhir 

1) Peserta didik dan guru menyimpulkan isi pembelajaran 

2) Guru memberikan latihan soal untuk memantapkan pemahaman peserta 

didik. 
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3) Peserta didik dengan bimbingan guru memeriksa hasil latihan soal secara 

silang. 

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedial untuk yang nilainya masih 

dibawah KKM). 

d. Melakukan observasi ,apakah siswa paham tentang materi pecahan. 

e. Melakukan perbaikan dengan menambah alat peraga. 

f. Refleksi I : Pada siklus I ini siswa belum begitu paham akan materi pecahan 

maka pada pertemuan berikutnya peserta didik diminta untuk membawa alat 

peraga berupa kertas berpetak. 

 

2. Siklus II 

a. Kegiatan  Awal 

b. Apersepsi :  

1)  Mengkondisikan  peserta didik siap menerima pembelajaran 

2) Mengucapkan salam. berdoa, absen siswa, mempersiapkan materi ajar dan 

alat peraga 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

4) Membagi peserta menjadi enam kelompok. 

5) Sebagai motivasi guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang 

pecahan dan cara menulis pecahan di kertas berpetak 

 

c. Kegiatan Inti 

1) Setiap kelompok dibagikan lembar kerja siswa. 

2) Biarkan anak untuk mengingat, memikirkan, dan menghitung operasi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam LKS, 



 
 

47 
 

Erna Kristiana,2013 
PENDEKATAN KONTEKTUAL PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG POKOK BAHASAN 
PECAHAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu9347 

 
 

3) Siswa diarahkan untuk memahami masalah dan mengerjakan operasi hitung 

pecahan dengan menggunakan KPK untuk menjumlahkan dan pengurangan 

yang berpenyebut berbeda. 

4) .Memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan 

pekerjaannya. 

d. Kegiatan akhir 

1) Peserta didik dan guru menyimpulkan isi pembelajaran 

2) Guru memberikan latihan soal untuk memantapkan pemahaman peserta   

didik. 

3) Peserta didik dengan bimbingan guru memeriksa hasil latihan soal secara 

silang. 

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedial untuk yang  nilainya   

masih dibawah KKM). 

g. Melakukan perbaikan dengan menambah alat peraga 

h. Refleksi I : Pada siklus II ini materi pecahan dengan pendekatan  kontekstual  

di hentikan karena siswa sudah mulai paham dan sudah mencapai KKM 

 

D. D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

sebagai berikut : 
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. 

1. Perangkat Kegiatan Belajar Mengajar 

 Perangkat ini meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, soal 

latihan setiap siklus pada pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan 

biasa yang berpenyebut sama dan tidak sama.(Terlampir) 

2.  Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas peserta didik dan 

guru selama proses belajar mengajar, apakah sesuai dengan prosedur yang telah 

direncanakan dalam RPP. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mengamati 

aktivitas peserta dalam pembelajaran penjumlahan pecahan biasa yang 

berpenyebut tidak sama. 

3.  Lembar kerja siswa 

Untuk mengetahui hasil dari pembelajaran penjumlahan dan pengurangan 

pecahan biasa yang berpenyebut sama dan tidak sama yang dikerjakan secara 

berkelompok.selain itu sebagai alat bantu LKS juga digunakan sebagai alat 

penilaian sikap, seperti kerja sama dan tanggung jawab. (Terlampir) 

4.  Soal Tugas Individu 

Tugas individu setiap akhir pertemuan guna mengetahui pengetahuan, 

pemahaman, serta penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, 

tugas individu berupa pekerjaan rumah yang harus dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. Tugas diperiksa oleh guru dan diberi nilai dengan menggunakan skala 

100 dan diberikan lagi kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengoreksi 

hasil tugasnya. 
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E. Teknik Pengolahan Data  

  1. Teknik Analisis Data 

     Setelah data yang dibutuhkan penulis terkumpul, maka dilanjutkan dengan 

mengorganisasikan dan melakukan analisis data, dengan tujuan agar 

keefektifan metode pembelajaran matematika pokok bahasan pecahan lebih 

jelas dan mudah dipahami. 

2. Menghitung ketuntasan belajar 

Untuk menghitung ketuntasan belajar yaitu dengan cara membuat tabel hasil 

belajar kemudian menjumlahkannya,setelah  selesai di jumlahkan,hitung nilai 

rata-rata kelas dengan rumus sebagai berikut ; 

 

    Nilai rata-rata  =    
                    

            
         

   

Untuk lebih jelas dalam identifikasi permasalahan terhadap penelitian ini, 

maka penulis menggambarkan kondisi permasalahan tersebut pada gambar berikut 

ini : 
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F.  Jadwal penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari siklus 1 sampai siklus 2 dibulan 

November 2012. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis jabarkan dalam 

bentuk tabel dibawah ini : 

No Kegiatan 

Tahun 2012 

Oktober November Desember 

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

1 Pembuatan Profosal X            

2 Revisi  X           

3 Pembuatan Instrumen   X          

4 Revisi Instrumen    X         

5 Pelaksanaan Penelitian     X X X X     

6 
Penyusunan Laporan 

Bimbingan  
        X X X  

  

Identifikasi 

masalah 

Perencanaan  

Siklus I 
Pelaksanaan 

Refleksi 
Perencanaan  

Siklus II Pelaksanaan 

Refleksi 

Hasil Siklus II 

Siswa sudah memencapai 

KKM yang ditentukan 


