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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan ( action research ). 

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berupaya untuk memperbaiki 

efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Menurut skreit , penelitian ini termasuk 

ke dalam tipe penelitian Technical. Mengingat penelitian ini merupkan 

penelitian tindakan , maka metode yang di gunakan adalah metode Classroom 

action research. ( Penelitian Tindakan Kelas ). 

 Menurut Wardani ( 2004 : 14 ) . “Penelitian Tindakan Kelas yang di 

lakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru , sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat”. Suryanto dalam Kasbuloh ( 1998/1999 : 32 ) 

mengemukakan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas di laksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan dan atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah”. 

Dengan adanya PTK kesalahan dalam pembelajaran akan cepat di analisis dan 

di perbaiki, sehingga hasil belajar siswa di harapkan akan dapat meningkat.  

 Penelitian Tindakan Kelas di lakukan sendiri oleh guru , dimana guru 

sebagai peneliti yang merancang tindakan, mengobservasi, dan merefleksio 

pembelajaran yang di lakukan . Tetapi tidak semua guru mampu melihat sendiri 

kekeliruannya. Di sinilah di perlukannya orang lain untuk melihat apakah diri 

sendiri melakukan kekeliruan dalam kegiatan pembelajaran. Di butuhkan teman 

sejawat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang di hadapi dan 

observer untuk membantu apakah guru telah melakukan tindakan sesuai dengan 

rencana yang telah di tetapkan.  

 Dalam penelitian ini di pilih bentuk penelitian yang di gunakan 

berbentuk ( cycles ) mengacu pada model Elliot’s. Siklus ini tidak hanya 

berlangsunng satu kali tetapi beberapa kali, sehingga tercapai tujuan yang di 

inginkan, den gan menggunakan pendekatan realistic dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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B. Model Penelitian 

         Model penelitian terdiri dari dua siklus, setiap siklus di laksanakan sesuai 

denga perubahan yang ingin di capai. Adapun model pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas menggunakan pendekatan realistic adalah sebagai berikut :  

  Model penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model 

Kemis dan Tagart ( dalam Kasbolah )  

 

        Siklus I      Rencana Umum   Tindakan & Pengamatan I 

 

    Perubahan Rencana  Refleksi 

    

  Siklus II      Laporan & Kesimpulan  

 

   Tindakan & Pengamatan II          Refleksi 

 

 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri 

Gunung Putri 03 , yang beralamat di jalan raya karanggan no 226 Kecamatan 

Gunung Putri kabupaten Bogor dengan jumlah siswa 30 orang siswa.yang terdiri 

dari 17 perempuan dan 13 laki – laki, serta guru kelas II SDN gunung putrid 03. 

Penelitian ini juga melibatkan teman sejawat peneliti selaku kolaborator.  

 

D. Prosedur Penelitian 

 Sebagaimana telah di kemukakan bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan yang di laksanakan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa dalam mengerjakan soal pembagian. Untuk itu, data di bedakan 
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dalam dua jenis, yaitu : (1) data pemantaum tindakan ( action ) , (2) data 

penelitian ( research ). 

 Data pemantau tindakan adalah data yang di gunakan untuk 

mengontrol kesesuain pelaksanaan tindakan dan rencana . Sumber data 

pemantau berupa hasil penilaian terhadap sikap siswa dalam menjawab soal 

pembagian yang di dapatkan melalui lembar instrument. Adapun data penelitian 

adalah data tentang variabel penelitian , yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan pembagian.  data ini di gunakan untuk kepentingan analisis data 

penelitian sehingga dapat di peroleh gambaran peningkatan kemampuan siswa 

dalam mengerjakan soal. Sementara sumber datam penelitian adalah siswa kelas 

II Sekolah Dasar. 

 Adapun dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus dimana setiap 

siklus terdiri dari empat pokok yaitu : Perencanaan ( Planing ), Pelaksanaan atau 

tindakan ( acting ), atau observasi ( Obnserving ) dan refleks  ( Reflecting ). 

 Prosedur PTK terdiri dari dua siklus , tipa siklus di laksanakan 

dengan perubahan yang ingin di capai. 

 Secara garis besar , prosedur PTK terhadap pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode pendekatan realistic untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa dapat di lihat  di bawah ini 

Tahap Penelitian Kegiatan Pendahuluan 

No Kegiatan Pendahuluan 

1. Observasi ke SD Gunung Putri 03  

2. Mengurus surat ijin penelitian 

3 Membuat instrument penelitian 

4.  Mempersiapkan model / media pembelajaran yang akan di gunakan 

5. Menghubungi kepala sekolah 

6. Diskusi awal dengan guru kelas 

7. Menentukan kelas subyek penelitian 

8. Menyiapkan angket 

9. Menyiapkan pedoman observasi proses pembelajaran di kelas 

penelitian 
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Tahap penelitian siklus 1 

 

Tahap Pelaksanaan 

 

 

 

 

No Tahap Perencanaan 

1. Menyiapkan kelas tempat penelitian 

2. Membuat rencana pengajaran 

3 Mendiskusikan RPP dengan kolaborator 

4. Menyiaapkan materi ajar untuk setiap pertemuan 

5. Menyiapkan lembar observasi siswa dan guru , wawancara, catatan 

lapangan, serta keperluan observasi 

6. Menyiapkan soal latihan PR pada setiap pertemuan 

7. Menyiapkan soal akhir siklus 

8. Menhyiapkan alat dokumentasi 

No Tahap Pelaksanaan 

1. Menyiapkan langkah – langkah penggunaan media/ alat peraga 

2. Siswa memepelajari materi pembagian 

3. Guru membimbing siswa mempelajari materi pembagian 

4. Mengerjakan soal – soal latihan setelah proses pembelajaran 

5. Memberikan soal latihan  PR 

6. Penilaian hasil siklus 1 

7. Wawancara dengan guru kelas dan siswa 

8. Dokumentasi 
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Tahap Observasi 

 

Tahap Refleksi 

 

Siklus II 

Tahap perencanaan 

 

 

 

No Tahap Observasi 

1. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan yang terdiri dari 

observasi terhadap siswa dan guru, dan mencatat semua hal yang terjadi 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

No Tahap Refleksi  

1. Menentukan keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan siklus 1 yang 

akan di jadikan dasar pelaksanaan siklus berikutnya. 

No Tahap Perencanaan 

1. Menyiapkan kelas tempat penelitian  

2. Membuat rencana pengajaran 

3. Mendiskusikan RPP dengan kolaborator 

4. Menyiapkan materi ajar untuk setiap pertemuan 

5. Menyiapkan lembar observasi siswa dengan guru , wawancara, catatan 

lapangan, serta keperluan observasi 

6. Menyiapkan soal latihan PR pada setiap pertemuan 

7. Menyiapkan soal akhir siklus 

8. Menyiapkan alat dokumentasi 
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Tahap Pelaksanaan 

 

Tahap Observasi 

Tahap Refleksi 

 

E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen yang akan di gunakan dalam penelitian ini secara garis 

besar terbagi dua, yaitu : Instrumen pembelajaran dan instrument pengumpulan 

data. 

 

 

 

No Tahap pelaksanaan 

1. Menyiapkan langkah – langkah penggunaan media 

2. Siswa mempelajari materi pembagian 

3. Guru membimbing siswa mempelajari materi pembelajaran 

4. Mengerjakan soal latihan setelah proses pembelajaran  

5. Memberikan soal latihan PR 

6. Penilaian hasil siklus II 

7. Wawancara dengan guru kelas dan siswa 

8. Dokumentasi 

No Tahap Observasi 

1. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan yang terdiri dari 

observasi terhadap siswa dan guru , dan mencatat semua hal yang terjadi 

pada saat proses pembelajaran berlanngsung. 

No Tahap Refleksi 

1. Menetukan keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan siklus II 
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1 .Intrumen Pembelajaran 

a. Instrumen Tes 

  Instrumen tes di gunakan untuk mengetahui daya serap dan 

peningkatan pemahaman siswa , sekaligus mengevaluasi keberhasilan 

pembelajaran matematika. Tes adalah suatu alat yang di gunakan untuk 

mendapatkan data atau informasi yang di rancang khusus dengan 

karakteristik informasi yang di inginkan penilai.  

  Instrumen tes yang di gunakan adalah tes uraian . alasan 

menggunakan tes uraian adalah untuk melihat proses berfikir siswa dalam 

mengerjakan lembar aktivitas siswa ( LAS ) secara berkelompok.  Dengan 

evaluasi secara individu serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa dalam memahami materi tentang pembagian. Adapun komponen yang 

di ukur dalam LAS adalah kerja kelompok dan evaluasi.  

  Untuk menganalisis nilai rata – rata yang di peroleh siswa , dan 

untuk melihat aspek – aspek berfikir  kreatif yang paling menonjol pada 

setiap tes siklus dengan cara melihat presentase tiap skor total yang di 

peroleh siswa. 

b. Instrumen Non Tes 

  Instrumen non tes yang di gunakan adalah dengan menggunakan 

pengamatan ( observasi ) . Pengamatan di lakukan oleh peneliti bersama 

kolaborator.  

c. Lembar Observasi 

  Lembar observasi di tujukan untuk mengetahui aktivitas siswa 

dan guru selama pembelajaran dengan pendekatan realistic berlangsung. 

Lembar observasi tersebut di isi oleh observer pada setiap proses 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Data yang di peroleh dari 

lembar observasi di jadikan masukan dalam merefleksi pada kegiatan 

berikutnya.  
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2 . Instrumen Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini berupa : 

a. Butir soal tes  

Soal yang di ujikan dalam setiap pertemuan / tindakan ada 10 butir. 5 butir di 

kerjakan secara berkelompok , dan 5 butir lagi di kerjakan secara individu. 

Untuk setiap skor yang menjawab benar bernilai 20 dan 10 untuk jawaban 

yang salah.  

b. LKS berbentuk soal cerita 

Soal yang di ujikan dalam setiap pertemuan / tindakan ada 10 butir soal. 5 

butir di kerjakan secara berkelompok , dan 5 butir lagi di kerjakan secara 

individu.  Untuk setiap jawaban yang benar bernilai 20 dan untuk setiap 

jawaban yang salah bernilai 0.  

c. Lembar observasi siswa 

Lembar observasi di buat untuk menilai keaktifan siswa dalam kelompok 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 

d. Lembar observasi guru 

 Lembar observasi guru di buat untuk mengamati kekurangan dan kelebihan 

guru selam proses belajar mengajar berlangsung. 

e. Foto kegiatan  

 Foto kegiatan di gunakan sebagai alat untuk mengabadikan kegiatan PBM ( 

Proses belajar mengajar ) yang sedang berlangsung, yang terkait dengan  

penelitian. Sedangkan hasil penelitian dapat di lihat dalam laporan 

penelitian.  

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Data hasil tes siswa dinyatakan dalam nilai kemampuan 

pemecahan masalah matematika dalam rentang 0 – 100. Dari sejumlah 

siswa yang mengikuti tes, maka akan ditentukan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalahnya dengan menggunakan formula berikut: 

n

x
x

n

i i 


 1  
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dengan, 



x   : Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas II 

 

n

i ix
1

 : Jumlah seluruh nilai hasil tes siswa kelas II 

n   : Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

G. dikator Keberhasilan Penelitian 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila minimal 85% dari seluruh siswa 

yang mengikuti tes, kemampuan pemecahan masalahnya sudah memenuhi 

KKM KD yang ditentukan yaitu 63. 

 


