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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan PTK dengan meneliti 

suatu kelompok siswa di dalam kelas. Sebagaimana dipaparkan oleh Nazir 

bahwa definisi dari pendekatan deskriptif dalam suatu penelitian adalah 

”suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang”. (Ihat H. dan Rudi S., 2006 : 95). 

Selanjutnya Whitney dalam Nazir (2005 : 54) yang dikutip oleh Ihat 

H. Dan Rudi S. (2006 : 95) menjelaskan lebih lanjut bahwa definisi metode 

deskriptif adalah ”pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Penelitian 

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyrakat, tata cara yang 

berlaku alam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. 

Dengan demikian penelitian tindakan kelas (PTK) yang dimaksud 

merupakan suatu kajian yang bersifat reflektif dan sistematis oleh pelaku 

tindakan dan ditujukan untuk memaknai tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, serta untuk memperbaiki 
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kelemahan-kelemahan dari segala tidakan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

Definisi tentang penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan menurut 

Stephen Kemmis yang dikutip oleh tim pelatih proyek PGSM (1999 : 6) 

mengemukakan pandangannya bahwa : 

Pengertian PTK adalah “Suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 
pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 
rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, 
memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 
dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek-praktek 
pembelajaran tersebut dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
tersebut, PTK dilaksanakan berupa proses pengkajian berdaur (cyclical)”. 

 
Untuk lebih memahami PTK marilah kita pelajari definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut Mc Niff yang 

dikutip dalam Ruswandi Hermawan dan Mujiono (2007 ; 79) menyatakan 

bahwa ”PTK sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru 

sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembangkan 

kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan 

sebagainya”. 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Mc Niff tersebut telah sangat 

jelas bahwa pelaku utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah 

guru, guru yang dianggap paling mengerti dan memahami masalah-masalah 

yang dialami oleh siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, sudah seyogyanya 

gurulah yang harus memperbaiki masalah-masalah tersebut bukan pihak lain 

diluar proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh 

semua pihak dapat dengan mudah tercapai. 
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Dengan demikian penelitian tindakan kelas merupakan salah satu 

upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan 

untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 

PTK merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan tugas 

guru di lapangan ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru sebagai 

praktisi langsung dalam menerapkan metode temuan baru yang dianggap 

dapat memperbaiki hasil pembelajaran, yang bertujuan bukan hanya berusaha 

mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi, seperti masalah kesulitan belajar, akan tetapi yang lebih penting lagi 

adalah PTK bertujuan untuk memberikan solusi berupa tindakan untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. 

 

B. Model Penelitian 

Model desain penelitian tindakan kelas yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah model Kemmis & Mc Taggart. Pada model penelitian 

Kemmis & Mc Taggart ini menggunakan suatu model yang dikenal dengan 

sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, 

pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk 

suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Permasalahan penelitian 

difokuskan kepada strategi bertanya kepada siswa dan mendorongnya untuk 

menjawab sendiri 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, 
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pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan bentuk desain Penelitian 

Tindakan Kelas model Kemmis & Mc Taggart dengan bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Desain PTK model Kemmis & Mc Taggart 
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C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian yang dilakukan adalah 

terhadap siswa di kelas V. Jumlah siswa kelas V tersebut adalah 32 orang 

siswa yang terdiri dari 19 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa 

perempuan. Salah satu langkah yang ditempuh penulis dalam meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep perkalian pecahan desimal tersebut adalah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode hensis. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDS Kemah Indonesia yang terletak di 

Jl. Pagarsih, Gang Onong No. 183/89 RT. 07 RW. 09 Kelurahan Cibadak 

Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Letak geografis sekolah ini berjarak 

sekitar setengah kilometer ke arah Utara dari kantor Kelurahan Cibadak dan 

berjarak sekitar satu kilometer ke arah Selatan dari pusat Kecamatan 

Astanaanyar. Sedangkan dari pusat pemerintahan kota Bandung berjarak 

sekitar dua kilometer ke arah Utara.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti harus mengikuti 

langkah-langkah (prosedur) tertentu agar proses yang ditempuh adalah tepat 

dan hasilnya pun dapat dipertanggung jawabkan. Adapaun langkah-langkah 

umum dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi Masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah sedikitnya terdapat tiga hal yang 

harus dinytatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian 

dapat dilakukan. Ketiga hal tersebut adalah : (a) masalah yang akan diteliti 

atau pertanyaan yang ingin dijawab, (b) metode penelitian atau cara yang 

akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, dan 

(c) alasan mengapa penelitian itu dilakukan.  

Proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti 

merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti karena tanpa 

identifikasi dan perumusan masalah yang jelas, sebuah penelitian akan 

kehilangan makna dan landasan ontologis sebagai kerangka kajian yang akan 

dilakukan. 

2. Menganalisis Masalah 

Menurut para ahli diketahui bahwa suatu masalah merupakan gejala 

yang timbul oleh satu atau sejumlah sebab. Dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk 

ilmu pendidikan, suatu masalah umumnya disebabkan oleh lebih dari satu 

faktor. Mengingat penelitian selalu dibatasi oleh waktu, dana, tenaga dan 

kemampuan, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti. 

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas 

permasalahan dengan jelas yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi 

faktor mana saja yang masuk dalam lingkup permasalahan, dan faktor mana 

yang tidak. Dengan pembatasan tersebut, fokus masalah menjadi bertambah 

jelas yang memungkinkan peneliti untuk merumuskan masalah dengan baik. 
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3. Merumuskan Masalah 

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan kemudian dipilih untuk 

dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas, maka tindakan selanjutnya 

adalah merumuskan masalah tersebut secara jelas agar dapat mengungkap 

beberapa faktor penyebab utamanya. Pemahaman terhdap faktor penyebab 

utama ini memungkinkan peneliti untuk mencari dan menemukan solusi 

pemecahan masalah yang tepat dan mendasar. Ketidakberhasilan menemukan 

masalah yang pokok beserta faktor penyebab utamanya maka akan 

mengakibatkan pemecahan masalah yang diperoleh hanya berada di 

permukaan dan bersifat sementara. 

Merumuskan masalah merupakan tonggak terakhir dalam penyusunan 

komponen masalah penelitian. Perumusan masalah adalah upaya untuk 

menyatakan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin 

dicarikan jawabannya. Secara teoritis belum ada aturan baku yang berlaku 

umum mengenai cara merumuskan masalah, namun terdapat semacam 

pedoman yang dapat dipakai sebagai acuan untuk merumuskan masalah 

tersebut. 

4. Merumuskan Hipotesis Tindakan 

Hhipotesis penelitian secara garis besarnya adalah jawaban sementara 

atas masalah yang hendak dipecahkan. Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau 

jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dipecahkan haruslah 

mempergunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam 

mengkaji persoalan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. 
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