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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

  
3.1 Setting, Karakteristik Subjek dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Setting 
Setting atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 
bertempat di SDN Sumur 03 tahun pelajaran 2012-2013.  

 
3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 6 SDN Sumur 03 Pati tahun 
pelajaran 2012-2013. yang berjumlah 18 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki 
10 dan perempuan 8 siswa. Mayoritas siswa SDN Sumur 03 Pati berasal dari 
keluarga yang sederhana yang sebagian besar orang tuanya berprofesi 
sebagai buruh dan petani karena desa tersebut merupakan desa pinggiran 
yang berbatasan dengan hutan sehingga karakter siswa tersebut berbeda-beda 
dan kemampuan berpikirnya kurang. 

 
3.1.3 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus yang masing-masing siklus 2 
pertemuan pada semester gasal tahun pelajaran 2012-2013. Adapun jadwal 
pelaksanaan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan/Minggu 

Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Refleksi Awal (persiapan    X                     
  pelaksanaan tindakan Kelas)     x                   
2. Siklus I       x                 
  post test         x               
3. Siklus II           x             
  post test             x           
4. Analisis Data               x x       
5. Penulisan Laporan                    x x x 
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3.2 Variabel yang Akan Diteliti 
Dalam penelitian ini variabel yang yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan metode Pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran 
Matematika (Variabel X) 

2) Pencapaian hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode 
Pembelajaran berbasis masalah (Variabel Y). 
 

3.3 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 

siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan 4 jam pembelajaran atau 2 pertemuan. 
Pada akhir siklus diberikan tes formatif untuk mengetahui daya serap siswa. 
 

3.4 Rencana Tindakan  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam 2 (dua) siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, 
yaitu perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi. Prosedur kerja tersebut 
secara garis besar dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini : 

 

 
 

Gambar 3.1. 
Alur PTK Model Kemmis dan Taggart 
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Penjelasan alur di atas adalah : 
1) Perencanaan sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan 

masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrument 
penelitian dan perangkat pembelajaran.  

2) Implementasi, berisi penyampaian materi pengumpulan data dan pengelolaan data 
sub pokok bahasan pengukuran. kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas 
melalui kartu masalah untuk didiskusikan secara berkelompok, dilakukan 
pembahasan dan penarikan kesimpulan secara bersama-sama. Semuanya 
dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis masalah. 

3) Observasi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 
kinerja guru selama pembelajaran berbasis masalah berlangsung. 

4) Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 
dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 
pengamat. 
 

3.5 Data dan Cara Pengumpulan Data 
 Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah: (1) Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan 
pelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu; (2) Untuk menentukan apakah 
suatu tujuan telah tercapai; dan (3) Untuk memperoleh suatu nilai (Arikunto, 
Suharismi, 2002: 19). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk mengetahui ketuntasan 
belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Disamping itu untuk 
mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas 6 SDN Sumur 03 
tahun pelajaran 2012-2013 sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya. Untuk 
memperkuat data yang dikumpulkan, maka juga digunakan metode observasi 
(pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat untuk mengetahui dan merekam 
aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun prosedur 
pengumpulan data : 
a. Data hasil belajar diambil dari hasil tes evaluasi. 
b. Data tentang proses belajar mengajar pada saat dilaksanakannya tindakan diambil 

dengan lembar observasi pembelajaran berbasis masalah untuk guru. 
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c. Data tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran diambil dari lembar observasi 
untuk siswa. 

d. Data tentang tanggapan siswa terhadap pambelajaran berbasis masalah diperoleh 
dari angket refleksi. 
 

3.6 Indikator Kinerja 
Indikator Keberhasilan penelitian tindakan kelas ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa, yaitu apabila nilai rata-rata klasikal hasil belajar ≥ 70 
dengan jumlah siswa tuntas di atas 80 %. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dekriptif 
kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau 
fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi 
belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu : 
1) Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

i 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 
selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 
diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan :  

X =  

Dengan     : X    = Nilai rata-rata 
∑ X    = Jumla semua nilai siswa 
∑ N    = Jumlah siswa 

2) Untuk lembar observas
a. Lembar observasi aktifitas guru 

Untuk menghitung lembar observasi aktifitas guru dan siswa digunakan 
rumus sebagai berikut :  
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Untuk mengetahui prosentase aktivitas guru pada tiap kegiatan sebagai 
berikut. 

P =   x 100% 

P = jumlah persentase 

∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan 

n = jumlah keseluruhan skor maksimal 
b. Lembar observasi aktifitas siswa 

Untuk menghitung lembar observasi aktifitas guru dan siswa digunakan 
rumus sebagai berikut :  

P =   x 100% 

P = jumlah persentase 

∑ ƒ(x) = jumlah skor perolehan  

n = jumlah keseluruhan skor maksimal 
 


