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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Pangudi Luhur Tuntang, 

Jalan Raya Tuntang Bringin Km 5, Desa Tuntang, Kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VIII yang berjumlah 19 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki 

dan 13 siswa perempuan. Adapun alasan dipilihnya kelas tersebut 

sebagai subjek penelitian adalah peneliti mendapatkan informasi 

dari guru matematika bahwa pemahaman siswa terhadap suatu 

materi tergolong rendah sehingga mempengaruhi hasil belajar 

siswa.   

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan 

September tahun 2012, menggunakan 2 siklus. Tiap siklus akan 

dilaksanakan dalam 3 pertemuan dengan waktu 2 x 40 menit. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 2 siklus di mana 

dalam setiap siklus akan dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Namun, bila 

dalam 2 siklus yang direncanakan masih terdapat masalah yang harus 

dipecahkan maka dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. 

Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut. 

 

1. SIKLUS I 

a. Perencanaan 

Membuat RPP yang diperuntukkan untuk pengajaran pada 

kelompok besar dengan Kompetensi Dasar melakukan operasi 

aljabar. Rancangan dibuat untuk 3 kali pertemuan, tiap 

pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit. Membuat 
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lembar observasi, membuat lembar kerja kelompok, dan 

membuat tes siklus 1. 

b. Tindakan 

1) Pada pertemuan 1 proses belajar mengajar dilaksanakan 

sesuai RPP yang telah dibuat dengan menggunakan 

pendekatan CTL dengan indikator menyelesaikan operasi 

tambah, kurang pada bentuk aljabar . Langkah –langkah 

pembelajaran CTL yaitu (1) apersepsi (2) Mengembangkan 

materi pelajaran dengan mengkonstruksi pengetahuan 

baru siswa berdasarkan pengalaman melalui tanya jawab 

serta mengkaitkannya (3) Memberikan motivasi kepada 

siswa untuk melakukan pemodelan dengan alat peraga 

dengan cara mendemonstrasikan di depan kelas (4) Siswa 

dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 

3-4 orang untuk mengerjakan lembar kerja kelompok (5) 

Guru membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi selama 

melakukan kegiatan kelompok (6) Siswa melaporkan hasil 

diskusi masing-masing kelompok dalam diskusi kelas. 

Siswa diminta menjelaskan hasil temuannya kepada rekan-

rekannya dengan memperagakan kembali di depan kelas, 

sementara siswa lain mengomentari hasil pekerjaan 

rekannya (7) Mendorong siswa untuk menceritakan 

kegiatan belajar yang telah dilakukan, apakah siswa 

menyukainya atau sebaliknya. 

2) Pertemuan 2 tidak jauh berbeda dengan pertemuan 

pertama. Indikator pada pertemuan kedua adalah 

menyelesaikan operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk 

aljabar. Pembelajaran diawali dengan apersepsi dan 

mengingat kembali apa yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Selanjutnya memberi motivasi 

kepada siswa dengan melakukan pemodelan untuk 

penyelesaian operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk 

aljabar. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil 

untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang akan 

diberikan kepada tiap kelompok dalam bentuk lembar 

kerja kelompok. Guru berperan sebagai pembimbing, 
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fasilitator, dan motivator selama kegiatan kelompok 

berlangsung. Masing-masing kelompok melaporkan hasil 

diskusi mereka kemudian siswa lain diminta untuk 

mengomentari hasil pekerjaan rekannya. Pada akhir 

pembelajaran, siswa diajak untuk menceritakan kembali 

kegiatan belajar yang telah dilakukan, kemudian membuat 

rangkuman. 

3) Pertemuan 3 berlangsung selama 1 x 40 menit digunakan 

untuk tes siklus 1. Hal tersebut bertujuan untuk melihat 

hasil belajar siswa dalam 1 siklus. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama proses tindakan. Guru mata 

pelajaran matematika bertindak sebagai pengamat kegiatan 

guru dalam menerapkan model pembelajaran CTL. Peneliti 

yang juga bertindak sebagai pengajar di kelas mengamati 

aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran selama siklus 1 

d. Refleksi 

Pada tahap akhir setiap siklus dilakukan analisis hasil observasi 

untuk mengetahui hasil tindakan serta permasalahan yang 

dihadapi dalam penelitian. Refleksi ini juga dilakukan setiap 

akhir pertemuan.  Refleksi dilaksanakan dengan cara 

berdiskusi antara peneliti dan guru untuk melihat kendala dan 

kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran pada 

siklus pertama. Selanjutnya peneliti dan guru mencari solusi 

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada siklus 1. 

Selanjutnya, solusi yang telah didapatkan dijadikan sebagai 

sebuah tindakan pada pelaksanaan siklus 2. 

 

2. SIKLUS II 

a. Perencanaan 

Perencanaan untuk siklus 2 meliputi membuat RPP untuk 

kompetensi dasar selanjutnya yaitu mengurai kan bentuk 

aljabar ke dalam faktor-faktornya. RPP pada siklus 2 dibuat 

berdasarkan refleksi siklus 1. Membuat lembar observasi siklus 

2, membuat lembar kerja kelompok, dan membuat soal tes 
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siklus 2, mempersiapkan dokumentasi selama proses 

pembelajaran. 

b. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus 2 sesuai dengan 

perencanaan siklus 2 yang tidak berbeda jauh dengan siklus 1. 

Beberapa perubahan tindakan terjadi berdasarkan refleksi 

yang telah dilakukan pada siklus 1. Model pembelajaran CTL 

masih diterapkan pada siklus 2. Siklus 2 dilaksanakan dalam 2 

pertemuan masing-masing berlangsung selama 2 x 40 menit. 

Pada pertemuan ketiga yang berlangsung selama 1 x 40 menit 

digunakan untuk tes siklus 2. 

c. Pengamatan 

Pengamatan berjalan seperti dalam siklus 1. Guru mata 

pelajaran matematika bertindak sebagai pengamat dalam 

penerapan model pembelajaran CTL. Peneliti yang juga 

berperan sebagai pengajar di kelas mengamati aktivitas siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar pada siklus 2. 

d. Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir siklus dan setiap akhir 

pertemuan. Peneliti dan guru bersama-sama mengevaluasi 

jalannya pertemuan pada siklus 2 untuk melihat adanya 

permasalahan atau kendala yang dihadap serta melihat 

perubahan dan perkembangan yang terjadi pada siswa. 

Selanjutnya peneliti dan guru menentukan perlu atau tidaknya 

melaksanakan siklus selanjutnya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian diketahui 

dengan nama teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

1. Tes Tertulis 

Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data siswa terkait 

dengan hasil penguasaan materi aljabar, setelah siswa mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 
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2. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan pendekatan CTL. Observasi 

digunakan pada setiap siklus dan datanya digunakan untuk refleksi 

pada siklus selanjutnya. 

 

D. Indikator Pencapaian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini tercapai sesuai dengna 

harapan apabila: 

1. Penguasaan materi aljabar kelas VIII SMP Pangudi Luhur Tuntang 

pada akhir penelitian ini mengalami peningkatan. 

2. Penggunaan CTL sebagai strategi yang efektif untuk mengajarkan 

materi Aljabar, ditandai dengan peningkatan hasil nilai yang 

didapatkan oleh masing-masing siswa serta peningkatan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 


