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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada Bab III tentang metode penelitian ini, berturut-turut akan dibahas 

mengenai setting penelitian, subjek penelitian, variabel dalam PTK, prosedur 

penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, indikator keberhasilan, teknik 

analisis data dan validitas data. 

 

3.1  Setting dan Subjek Penelitian 

3.1.1  Setting 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang, 

Kabupaten Semarang. Sekolah ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan 

akses bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di SDN Tlompakan 03 dan 

peneliti  juga telah mengenal sedikit-banyak kondisi sekolah sehingga hal ini 

memudahkan dalam melakukan penelitian. 

 

Tabel 3.1 

Setting (Alokasi Waktu Penelitian) 

 

No. 
Pelaksanaan 

Penelitian 

Januari Februari Maret April 

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

1 Proposal PTK                 

2 

Siklus 1 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

3 

Siklus II 

Perencanaan                 

Tindakan                 

Observasi                 

Refleksi                 

4 Pelaporan                 
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Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan  April semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013, dikarenakan peneliti mengambil mata pelajaran 

Matematika pokok bahasan bangun ruang dengan SK dan KD yang bertepatan 

dengan alokasi waktu semester 2 yang disesuaikan dengan program semester 

(promes) yang terdapat di SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang 

. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah pada siswa kelas 5 SDN Tlompakan 03 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan jumlah 23 siswa. Yang terdiri 

dari 13 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Subjek  yang akan digunakan 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  

 

3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1   Variabel bebas, Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas 

(X) adalah model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

3.2.2   Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada pelajaran matematika 

tentang bangun ruang. 

 

3.3  Prosedur Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang akan 

dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Penelitian Tindakan Kelas menggunakan 

model John Elliot dengan tahapan yang dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan (observasi), dan refleksi. 
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Gambar 3.1 Penelitian Tindakan Model John Elliot 

 

3.3.1 Siklus 1 

3.3.1.1  Perencanaan 

Dalam perencanaan siklus 1,  peneliti menetapkan seluruh perencanaan 

tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar Matematika 

pada materi bangun ruang menggunakan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1) Menyusun RPP dengan materi bangun ruang 

Perencanaan 

Refleksi 

SIKLUS I 

Pelaksanaan 

Model Contextual Teaching 

and Learning (CTL)  

  

Pengamatan 

Kegiatan siswa dan guru 

Pelaksanaan 

Model Contextual Teaching 

and Learning (CTL)  

SIKLUS II Pengamatan 

Kegiatan siswa dan guru 

Perencanaan 

Refleksi 
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2) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran 

3) Menyiapkan LKS 

4) Menyiapkan lembar observasi 

5) Menyiapkan lembar evaluasi. 

 

3.3.1.2  Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan penelitian pada siklus 1 dan 2 dilaksanakan 3 kali 

pertemuan. Dalam setiap kali pertemuan siklus pertama dan siklus kedua akan 

dilaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:  

1) Melakukan apersepsi, yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heteroge. 

4) Penjelasan singkat tentang materi pelajaran. 

5) Siswa diberi LKS. 

6) Siswa berdiskusi kelompok. 

7) Guru memotivasi dan membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

8) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

9) Pembahasan LKS. 

10) Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari. 

11) Guru memberikan evaluasi. 

 

3.3.1.3  Pengamatan  

Melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran selama kegiatan 

belajar berlangsung untuk meningkatkan hasil belajar Matematika pada materi 

bangun ruang menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Observasi dilakukan oleh observer (guru kelas 5) untuk mengamati kegiatan guru 

dan siswa selama kegiatan pembelajaran sedang berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi kinerja guru. 
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3.3.1.4  Refleksi  

1) Guru/Peneliti melakukan evaluasi proses pembelajaran siklus 1, menganalisis 

kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model Contextual Teaaching 

and Learning (CTL) kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya.  

b. Melakukan pengkajian pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus 1 

berhasil atau tidak. 

c. Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus 1. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus 2. 

 

3.3.2 Siklus 2 

Pada siklus 2 kegiatan pembelajaran akan dilakukan sama seperti pada 

siklus 1 hanya saja waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan alokasi waktu 

yang tersedia yang tersedia di SD tempat dilakukannya penelitian dengan 

kompetensi dasar yang berbeda. Siklus 2 merupakan penyempurnaan dari 

kekurangan dan kelemahan pada siklus 1. 

 

3.4  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data dan cara pengumpulan data sangat penting dilakukan dalam 

penelitian, karena dengan adanya data kita bisa mengetahui apa saja yang kita 

rencanakan dalam penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai dua hal 

pokok, yakni Jenis data,  dan pengumpulan data. Untuk lebih rinci akan 

dipaparkan dibawah ini: 

 

3.4.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Data kuantitatif berupa  hasil belajar Matematika setelah dilakukan 

penelitian tindakan setiap akhir siklus dengan lembar penilaian hasil 

belajar. Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar Matematika 

siswa kelas 5 melalui tes tertulis yang diberikan pada setiap akhir 

pertemuan siklus 1 dan siklus 2. 



23 
 

 
 

2) Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan kinerja guru dan wawancara serta catatan lapangan dalam 

pembelajaran Matematika menggunakan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 

 

3.4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi, tes dan dokumentasi. 

 

3.4.2.1  Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto : 127). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas siswa 

dan guru dalam pembelajaran Matematika tentang bangun ruang menggunakan 

model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

3.4.2.2  Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (poerwanti : 1.5). Dalam penelitian ini 

terdapat dua macam tes yang dilaksanakan, yaitu tes awal dan tes hasil belajar. 

Tes awal digunakan untuk mengetahui normalitas dan populasi sedangkan tes 

hasil belajar digunakan utuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa  

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

  

3.4.2.3  Dokumentasi  

Menurut Kusnadi (2003:16) dokmumentasi digunakan untuk memperoleh 

daftar nilai dan daftar nama siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nilai 

awal ini digunakan sebagai uji homogenitas. Dokumentasi ini juga mengambil 
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gambar atau foto ketika guru sedang melakukan uji coba pengajaran dengan 

menggunakan model Contextual Teaching and Leraning (CTL). 

 

3.4.3  Instrumen pengumpulan data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat keterampilan guru dan hasil belajar Matematika pada siswa 

kelas 5 di SDN Tlompakan 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang setelah 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

3.4.3.1  Lembar Observasi  

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Data yang ingin diperoleh adalah untuk 

mengetahui kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). Maka dari itu, 

lembar observasi dibuat hanya untuk lembar observasi aktivitas guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk lembar observasi aktivitas guru 

digunakan rentang skor 0-4 dengan 15 item. Skor maksimal dari kegiatan 

pengamatan pembelajaran yang dirancang yaitu 60. Kriteria yang ditetapkan 

berdasarkan skor tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat “kurang” jika skor 

hasil pengamatan 0 – 30, tingkat “cukup” jika skor hasil pengamatan 31 – 40, 

tingkat “baik” jika skor hasil pengamatan 41 – 50 dan tingkat “sangat baik” jika 

skor hasil pengamatan 51 – 60. Adapun kisi-kisi lembar observasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi observasi kinerja guru 

 

No Aspek Indikator 
Nomor 

item 

1 Pra pembelajaran 

(mengkondisikan 

kelas). 

Kegiatan Awal.  

Membuka 

pembelajaran.    

1. Guru memberikan 

apersepsi/motivasi awal sebelum 

pembelajaran 

2. Kesesuaian apersepsi dengan 

pokok bahasan yang akan dibahas. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Guru memfasilitasi siswa membagi 

kelas menjadi beberapa kelompok 

secara heterogen 

1, 2, 3, 4, 

2 Kegiatan Inti. 

Pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

model Contextual 

Teaching and 

Learning (CTL). 

1. Guru memfasilitasi siswa dalam 

kelompok mengamati contoh-

contoh benda yang berbentuk 

bangun ruang. 

2. Guru memfasilitasi siswa bekerja 

dalam kelompok mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun ruang. 

3. Guru memfasilitasi siswa bekerja 

sama dalam kelompok menemukan 

jarring-jaring bangun ruang. 

4. Guru memfasilitasi siswa 

menjelaskan pengertian bangun 

ruang. 

5. Guru memfasilitasi siswa 

melaksanakan diskusi kelompok 

dengan arahan guru menemukan 

sifat-sifat bangun ruang. 

6. Guru memfasilitasi siswa 

mempresentasikan hasil diskusi  

tentang bangun ruang. 

7. Guru memfasilitasi siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui oleh siswa mengenai 

materi yang diajarkan. 

8. Guru bersama siswa meluruskan 

kesalah pemahaman dan 

memberikan penguatan sebagai 

bahan membuat kesimpulan 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12,  

3 Kegiatan Akhir. 

Menutup pelajaran 

1. Membuat kesimpulan 

2. Pelaksanakan evaluasi 

3. Refleksi   pembelajaran 

13, 14, 

15. 
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Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi kinerja guru diatas sesuai 

dengan standar proses dan sintaks model Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

 

3.4.3.2  Soal Tes Tertulis 

 Soal tes yang diberikan adalah soal test tertulis yang berbentuk pilihan 

ganda 20 soal untuk siklus 1 dan 20 soal untuk siklus 2 yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran. Tes ini diberikan di 

akhir pertemuan siklus. Adapun kisi-kisi soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 3. 3 

Kisi-kisi Soal Tes Materi Bangun Ruang Siklus 1 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Nomor 

Soal 

6.  Memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar bangun 

 

6.2.Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang 

 

6.3. Menentukan 

jarring-jaring 

berbagai bangun 

ruang sederhana 

 Menjelaskan 

pengertian tabung 

dan kerucut 

 

 Menyebutkan sifat-

sifat tabung dan 

kerucut 

 

 Menemukan jaring-

jaring tabung dan 

kerucut 

2, 3, 9, 

13, 18 

 

4, 8, 10, 

17, 19 

 

1, 5, 6, 7, 

16,  11, 

12, 20 

 

Jumlah Soal 20 
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Tabel 3. 4 

Kisi-kisi Soal Tes Materi Bangun Ruang Siklus 2 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 

Nomor 

Soal 

6.  Memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar bangun 

 

6.2.Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

ruang 

 

6.3. Menentukan 

jarring-jaring 

berbagai bangun 

ruang sederhana 

 Menjelaskan 

pengertian prisma 

dan limas 

 

 Menyebutkan 

sifat-sifat prisma 

dan limas 

 

 Menemukan 

jaring-jaring 

prisma dan limas 

 

1, 2, 3, 8, 

11,14, 16 

 

4, 5, 10, 

12, 13, 17 

 

6, 7, 9, 

15, 18, 

19, 20 

Jumlah Soal 20 

 

3.5  Indikator Keberhasilan 

 Penerapan model Contextual Teaching and Leraning (CTL) pada mata 

pelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil Matematika dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) hasil belajar 

Matematika pada siswa kelas 5 SDN Tlompakan 03 meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya tinggi. 

b. 80% siswa kelas 5 SDN Tlompakan 03 mengalami ketuntasan belajar, artinya 

siswa yang mencapai nilai KKM ≥ 61 dalam pembelajaran Matematika 

dengan menggunakan model Contextual Teaching and Laerning (CTL). 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dekriptif 

Kualitatif dan deskriptif kuantitatif, data kualitatif  dan kuantitatif diperoleh dari 

hasil tes Siklus 1 dan hasil tes siklus 2. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

evaluasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam tabel kriteria 

ketuntasan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 5 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

 

KKM Kualifikasi 

≥61 Tuntas 

<61 Tidak Tuntas 

KKM SDN Tlompakan 03  2012-2013 

 

 

Rata-rata kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

            
  

     
 

Aqib (2010:40) 

Keterangan: 

x: Mean (rata-rata) 

 ∑x : jumlah semua nilai siswa 

 ∑n : jumlah siswa 

 

3.7 Validitas Data 

 Dalam validitas data dapat dilihat perolehan data yang sudah dianalisis, 

disini akan dijabarkan tentang uji validitas tes, reliabilitas, dan analisis taraf 

kesukaran item instrument.  

3.7.1 Uji Validitas Tes  

Menurut Sugiyono (2010:455) taraf signifikan 5 % dilihat dari jumlah 

siswa. Semakin banyak jumlah siswa, semakin rendah taraf signifikan dan 

sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa semakin tinggi taraf signifikannya. 

Jumlah siswa pada saat uji validitas sebanyak 23, jadi taraf signifikan adalah > 

0,413 dinyatakan item soal tersebut valid dan sebaliknya jika taraf signifikan < 

0,413 maka item soal tersebut tidak valid. 
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Menurut Priyatno (2010 : 90) validitas adalah ketepatan atau kecermatan 

suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang 

digunakan adalah uji validitas item. Validitas item ditunjukan dengan adanya 

korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dari hasil 

perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item 

layak digunakan atau tidak. 

Uji coba item instrumen diterapkan pada 23 siswa kelas 5 SDN Kalibeji  

01 Tuntang pada tanggal 4 Juni 2013. Dari 40 item soal yang diujikan validitasnya 

pada siklus 1 jumlah item yang diuji 20 item, 15  item soal valid dan 5 item soal 

tidak valid, sedangkan pada siklus 2 20 item, 16 item valid dan 4 item tidak valid.  

Adapun untuk soal yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.6 di 

bawah ini:  

 

Tabel 3.6 

Validitas Instrumen Penelitian Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus 1 

Validitas Instrumen Penelitian 

Siklus 2 

Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 20. 

6, 9, 14, 16, 

18. 

4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20. 

1, 2, 3, 9. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Tes  

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama Sudjana (2010:16). Dapat 

diartikan sejauh mana instrumen dapat diandalkan. Kriteria yang digunakan untuk 
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menentukan reliabilitas instrument digunakan pedoman George dan Malley 

(1995) yang didasarkan pada nilai koefisien Alpha Cronbach (a) sebagai berikut: 

α > 0,9 = Sangat bagus 

α > 0,8 = Bagus 

α > 0,7 = Dapat diterima 

α > 0,6 = Diragukan 

α < 0,5 = Tidak dapat diterima 

Berdasarkan teknik alpha diatas, nilai reliabilitas yang dapat diterima 

harus > 0,7 yaitu siklus 1 sebesar 0,870, siklus 2 0,884. Karena instrumen valid 

dan reliabel maka layak digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan untuk 

penelitian. Hasil perhitungan reliabilitas dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Reliability Statistics Siklus 1 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 20 

 

Reliability Statistics Siklus 2 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.884 16 

 

3.7.3 Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen 

Analisis tingkat kesukaran soal merupakan pengkajian terhadap soal-soal 

tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk 

mudah, sedang, dan sukar Sudjana (2011:135). Asumsi yang digunakan untuk 

memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. 

Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, 
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sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari 

kesanggupan atau kemampuaan siswa dalam menjawab soal, bukan dilihat dari 

sudut guru sebagai pembuat soal. Untuk melakukan analisis tingkat kesukaran 

soal adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, 

dan sukar. Dalam penelitian ini analisis tingkat kesukaran soal yang digunakan 

adalah menentukan kriteria soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
 

Keterangan: 

I     = Indeks kesulitan untuk setiap butir soal. 

B    = Banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. 

N = Banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksudkan. 

Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 = soal kategori sukar; 

0,30 – 0,70 = soal kategori sedang; 

0,70 – 1,00 = soal kategori mudah. 

 Berdasarkan perhitungan rumus dan kriteria yang digunakan pada analisis 

taraf kesukaran instrumen Sudjana (2011:135), maka hasil analisis untuk taraf 

kesukaran instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini: 
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Tabel 3.7 

Analisis Taraf Kesukaran Instrumen Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Siklus 1 Siklus 2 

Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

 13. 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 15, 17, 

18, 19, 20. 

14, 16. 6, 8. 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20. 

- 

Jumlah 
Jumlah 

1 17 2 2 18 - 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa kriteria taraf kesukaran 

soal adalah kriteria sukar, sedang dan mudah, dengan perbandingan untuk soal, 

Sukar 2 soal, sedang 35 soal , dan soal mudah  3. 

 


