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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 
3.1.1. Setting Penelitian 

Penulis melaksanakan pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun 
ruang dan bangun datar siswa kelas 4 semester I di SD Negeri Dukutalit 02 Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati yang pelaksanaan penelitian dilakukan  pada bulan Oktober sampai 
dengan  bulan November 2012, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Siklus 
Tanggal  

Pelaksanaan 
Keterangan 

1 Prasiklus 4 Oktober 2012 Kelas IV semester I 

2 Siklus I 
a. Pertemuan I  
     (indikator 1 dan 2) 
b. Pertemuan II 
     (indikator 3  dan 4) 
c.  Pertemuan III 
     ( indicator 4 ) 

 
11 Oktober 2012 
 
18 Oktober 2012 
 
25 Oktober 2012 

Kelas IV semester I 

3 Siklus II 
a. Pertemuan I 
     (indikator 5 dan 6 )       
b. Pertemuan II 
     (indikator 7 dan 8 )      
c.  Pertemuan III 

 (indicator 8 ) 

 
1 November 2012 
 
8 November 2012 
 
13 November 2012 

Kelas IV semester I 
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3.1.2. Karakteristik Subyek Penelitian 
Dari Jumlah siswa 30 yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan 

mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada anak yang nakal tidak mau 
memperhatikan penjelasan guru, bicara sendiri bahkan, yang bermain dikelas, 
kebanyakan merasa takut tidak bisa mengikuti karena mengangap pelajaran 
matematika sulit. Sebagai guru kita juga harus mengubah karakteer siswa yang 
demikian. Siswa merasa minder atau takut terhadap guru karena merasa tidak bisa, 
sehingga anak itu tidak pernah mengemukakan pendapat karena takut salah. 
Berdasarkan  karateristik dan sifat siswa tersebut sangat berpengharuh terhadap nilai 
hasil belajar pelajaran matematika.   

 
3.2 . Variabel Penelitian  

   Adapun jenis variabel penelitian yang menjadi fokus tindakan adalah :  
a. Variabel bebas  yaitu Hasil belajar matematika tentang luas bangun datar pada siswa 

kelas 4  SD negeri Dukutalit 02 Kecamatan Juwana. 
b. Variabel terikat yaitu metode eksperiment dengan pendekatan kontekstual. 
 

No Variabel Indikator Sumber Data 
Alat/ 

Instrumen 

1  Aktivitas siswa 
dalam 
pemebelajaran 
dengan 
menerapkan 
metode 
eksperimen 
dengan 
pendekatan 
kontekstual 

• Kesiapan dalam belajar 

• Aktif dalam kerja kelompok 
dan proses pembelajaran 

• Tanggung jawab terhadap 
kelompok 
 

• Siswa 

• Foto 

• Video 

• Lembar Observasi 

• Catatan 
   Lapangan 

• Angket  

2 Ketrampilan guru 
dalam proses 

• Mengemukakan tujuan 
pembelajaran 

• Guru 

• Video 

• Observasi 

• Catatan 
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belajar mengajar 
dengan 
menerapkan 
metode 
eksperimen 
dengan 
pendekatan 
kontekstual pada 
pembelajaran 
Matematika 
dengan materi 
luas bangun 
datar pada siswa 
kelas 4 SD 
Negeri Dukutalit 
02 

• Melakukan apersepsi 

• Mengkondisikan siswa 
dalam kelompok 

• Membimbing siswa dalam 
melaksanakan kerja 
kelompok 

• Membimbing siswa dalam 
diskusi kelas 

• Melakukan evaluasi 

• Menggunakan media secara 
efektif dan efisien. 

• Mengelola waktu 

• Melakukan refleks 

• Foto    lapangan 

• Wawancara 

3 Hasil belajar 
siswa dalam 
pembelajaran 
Matematika 
dengan materi 
luas bangun 
datar  

• Ketepatan hasil kerja 
kelompok 

• Kelancaran menjelaskan 
hasil kinerja kelompok 

• Ketepatan menjawab 
pertanyaan / tes individu 

 

• Siswa • TesTertulis 

• Tes Lisan 

• Observasi 

 
3.3. Prosedur Penelitian 
3.3.1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
1) Membuat rencana pembelajaran matematika luas jajaran genjang dan luas segitiga. 
2) Mengembangkan skenario pembelajaran matematika luas jajaran genjang dan luas 

segitiga. 
3) Menyusun LKS matematika luas jajaran genjang dan luas segitiga. 



16 
 

 

4) Menyiapkan sumber belajar matematika luas jajaran genjang dan luas segitiga. 
5) Simulasi pembelajaran berdasarkan desai rencana pembelajaran di SD Dukutalit 02 

Kecamatan Juwana 
6) Revisi rencana pembelajaran setelah ada masukan dari simulasi 
7) Menyusun instrument/alat tes yang akan digunakan pada akhir pembelajaran 
8) Mengembangkan format observasi pembelajaran matematika luas jajaran genjang dan luas 

segitiga. 
b. Tindakan 

Pelaksaaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 3 tahap dengan 3 kali 
pertemuan yaitu kegiatan awal yang diawali dengan apersepsi motivasi pada siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberikan informasi singkat tentang materi yang 
akan dipelajari. Kegiatan inti yang didalamnya dilaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 
yang direncanakan yaitu pembelajaran dengan menggunakan  metode eksperimen dengan 
pendekatan kontektual  langkah-langkah sebagai berikut:. 
1) Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasiakan guru atau mengenai luas jajaran genjang dan luas segitiga. 
Demonstrasi ini menampilkan rumus-rumus untuk menghitung jajaran genjang dan luas 
segitiga.  

2) Pengamatan, merupakan kegiatan siswa mengamatiu saat guru memberikan contoh dan 
penerapan rumus jajaran genjang dan luas segitiga.  Siswa diharapkan untuk mengamati 
dan mencatat rumus jajaran ganjang dan luas segitia.  

3) Hipoteis awal, siswa dapat merumuskan rumusa luas jajaran genjang dan luas segitiga.  .  
4) Verifikasi, kegiatan untuk mencoba menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran genjang 

dan luas segitiga. Siswa diharapkan menerapkan rumus dan mencari luas jajaran genjang 
dan luas segitia, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada guru. 

5) Aplikasi konsep, setelah siswa menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran genjang dan 
luas segitiga, apakah siswa benar mampu menerapkan rumus jajaran genjang dan luas 
segitia, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 

c. Observasi 
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Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan, guru penelitian 
sebagai penyampai materi. Setiap tindakan yang dilakukan guru dan siswa diamati oleh 
observer yaitu penelitian dan teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi  
d. Refleksi 

Tahap ini berisi diskusi tentang hasil penelitian dengan teman sejawat sebagai 
observer. Dalam tahap ini juga diadakan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 
telah ditetapkan sehingga dapat ditentukan apakah siklus berikutnya atau tidak. 
3.3.2. Siklus II 

        Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 × 35 menit 
a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil tindakan perbaikan pembelajaran pada saat siklus I yang belum 
memuaskan, rencana tindakan pada siklus II difokuskan pada tingkat keberhasilan 
penguasaan materi pada siswa. 
b. Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran yaitu 
pada rencana mengajar harian, seperti  yang dilakukan pada siklus I melakukan eksperimen 
dengan pendekatan CTL. Tetapi pada siklus II akan dilakukan perbaikan agar hasil belajar 
meningkat dengan pembagian kelompok eksperimen sesuai dengan kecerdasan siswa 
dengan langkah-langkah sebagi berikut : 
1) Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasiakan guru atau mengenai luas jajaran genjang dan luas segitiga. 
Demonstrasi ini menampilkan rumus-rumus untuk menghitung jajaran genjang dan luas 
segitiga.  

2) Pengamatan, merupakan kegiatan siswa mengamatiu saat guru memberikan contoh dan 
penerapan rumus jajaran genjang dan luas segitiga.  Siswa diharapkan untuk mengamati 
dan mencatat rumus jajaran ganjang dan luas segitia.  

3) Hipoteis awal, siswa dapat merumuskan rumusa luas jajaran genjang dan luas segitiga.  .  
4) Verifikasi, kegiatan untuk mencoba menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran genjang 

dan luas segitiga. Siswa diharapkan menerapkan rumus dan mencari luas jajaran genjang 
dan luas segitia, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada guru. 
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5) Aplikasi konsep, setelah siswa menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran genjang dan 
luas segitiga, apakah siswa benar mampu menerapkan rumus jajaran genjang dan luas 
segitia, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 

c. Observasi 
Observasi dilakukan pada setiap perubahan perilaku yang dialami oleh siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Dan sebagaimana siklus I pengamatan dilakukan pula 
terhadap proses mengajar dengan menggunakan pedoman pengamatan. 

 
d. Refleksi 

Tujuan refleksi pada siklus yang kedua ini adalah untuk mengetahui peniingkatan 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, khususnya materi wujud benda 
padat,cair dan gas dengan indikator mengidentifikasi wujud benda padat, cair dan gas memiliki 
sifat tertentu. 

 
3.4. Teknik dan Instrumen Penggumpulan Data 
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan non tes. Teknik 
tes berupa tes tertulis sedangkan teknik non tes berupa observasi. Untuk teknik tes, data 
diperoleh dari hasil pengerjaan soal secara tertulis sejumlah 5 pilihan ganda, 5 soal isian 
singkat dan 1 soal uraian pada akhir setiap siklus. Untuk teknik non tes alat pengumpul data 
berupa lembar observasi dan jurnal kegiatan guru. lembar observasi dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh efektifitas penerapan metode eksperimen dengan pendekatan 
kontekstual.  
1.4.2. Alat Pengumulan Data 
1. Butir soal 
2. Lembar observasi 

 
3.5. Indikator Kinerja 

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 
konstektual dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 
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Dukutalit 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil sebagai berikut: 80 % siswa 
kelas 4 SD Negeri Dukutalit 02 mendapatkan nilai ≥70. 

 
3.6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji statistik. Data hasil observasi di analisis 
diskripsi komparatif yaitu membandingkan nilai kondisi awal siklus dan siklus II. Teknik analisis 
sederhana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


