
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kepoh Kecamatan 
Wedarijaksa Kabupaten Pati pada peserta didik Kelas 5 Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Perbaikan pembelajaran Matematika dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Jumlah siswa Kelas 5 ada 29 siswa yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 16 
anak perempuan. 

Subyek penelitian ini yang pertama adalah siswa Kelas 5 SD Negeri Kepoh 
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang memiliki karakteristik dan kecerdasan 
yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik dan kecerdasan ini dikarenakan 
perbedaan latar belakang yang berbeda. Latar belajar siswa yang berasal dari 
keluarga yang berbeda mengakibatkan tingkat kecerdasan dan pola pikir siswa 
menjadi berbeda. Selain latar belakang yang berbeda kebanyakan siswa memiliki 
minat belajar yang rendah. 

Perbaikan pembelajaran Matematika dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 
jadwal seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

No. Siklus Hari/Tanggal Waktu 

1. 
2. 

I 
II 

Selasa, 2 Oktober 2012 
Selasa, 9 Oktober 2012 

07.00 – 08.10 
08.10 – 09.20 

 
3.2. Variabel yang akan Diteliti 

Jenis variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel independen yang memungkinkan 
munculnya variabel-variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel 
dependen yang merupakan akibat dari bebas. Variabel bebas yaitu penggunaan 
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permainan kartu bilangan dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa berupa 
tes yang dilakukan pada akhir tiap siklus. 

Tabel 3.2 
Definisi Operasional dari  Variabel Hasil Belajar 

Variabel Aspek Indikator 
 
 
 
 
 

Hasil Belajar 

Observasi 
 
Diskusi 
 
 
 
Tes 

1. Menentukan KPK 
2. Mencatat diskusi 
3. Mendiskusikan hasil pembelajaran dengan 

4 anggota kelompok. 
4. Membacakan hasil belajar kelompok. 
5. Menanggapi diskusi kelompok ini. 
6. Mengerjakan lembar soal. 

 
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima pelajaran 

yang diukur dengan angka-angka melalui post test. Untuk meningkatkan hasil belajar 
tersebut diperlukan suatu media yang mempengaruhinya. Hasil belajar dipengaruhi 
oleh permainan kartu bilangan. 

Definisi operasional permainan kartu bilangan adalah penggunaan kartu 1 
sampa 100 untuk menentukan KPK melalui kegiatan belajar kelompok dan diskusi 
kelompok. 

 
3.3. Prosedur Penelitian 

Rencana Tindakan 
Meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi) 

dan refleksi. 
3.3.1. Langkah-langkah Siklus I 

a. Perencanaan  
Dalam perencanaan peneliti menyusun RPP, Promes, dan Silabus, 

cara menentukan KPK. Menyusun media yang mengacu pada materi, 
menysun materi ajar berdasarkan dalam RPP, penyusunan instrumen 
meliputi soal tes, LKS, lembar pengamatan. 

Sebagai tindak lanjut peneliti memberikan tugas pekerjaan rumah 
secara kelompok kecil. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 
Melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi 

untuk menentukan KPK dilaksanakan hari Selasa, 2 Oktober 2012 jam 
07.00-08.10 WIB. 

c. Observasi Tindakan 
Observasi dilakukan oleh teman sejawat untuk memperoleh data 

observasi, sedangkan teknik pengumpulannya melalui tes. Hasil 
pelaksanaan tindakan pada siklus I digunakan sebagai acuan siklus II. 

d. Refleksi 
Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan hasil antar siklus dan analisis diskriptif kualitatif adalah 
observasi tiap-tiap siklus, refleksi yang digunakan sebagai acuan siklus 
berikutnya. 

 
3.3.2. Langkah-langkah Siklus II 

a. Perencanaan  
Sebelum pelaksanaan peneliti menyusun RPP, Promes, dan 

Silabus, juga menyiapkan  media yang mengacu pada materi, menyusun 
materi-materi berdasarkan urutan rangkaian dalam RPP, menyusun 
instrumen yang meliputi soal, tes, LKS, lembar pengamatan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 
Pada siklus 2 diawali dengan tanya jawab kelipatan suatu bilangan 

kemudian dilanjutkan kegiatan ini. 
Pada kegiatan inti, siswa mempelajari materi tentang KPK dengan 

menggunakan permainan kartu bilangan. Diakhiri dengaan menarik 
kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan siswa diberi 
kesempatan mengingat kembali materi sebelumnya dengan tanya jawab. 
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Pada kegiatan inti siswa mempelajari tentang KPK. Diakhiri dengan 
pengerjaan lembar evaluasi oleh siswa. 

 
 

c. Observasi 
Observasi dilakukan oleh rekan guru kelas II untuk memantau 

proses belajar mengajar dengan menggunakan permainan kartu bilangan. 
d. Refleksi 

Guru melakukan refleksi terhadap kekurangan dan kelebihan 
penelitian/tindakan yang telah dilakukan berkaitan dengan penggunaan 
permainan kartu bilangan. 

 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
3.4.1 Kuantitatif  

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif dengan menentukan rerata/mean dan modus. 
Penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase. Nilai dari 
tiap-tiap siklus dihitung jumlahnya dalam satu kelas, selanjutnya dihitung 
dalam persentase dengan rumus sebagai berikut. 
 

 
 

 
Keterangan:  
NP  :  Nilai persentase tiap interval 
∑f :  Jumlah frekuensi tiap interval  
n  :  Jumlah responden dalam satu kelas 

 
Untuk mencari rata-rata kelas dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

M = ∑  

 ∑f 

NP =        x 100% 
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Keterangan: 
M (Mean) =  Nilai rata-rata kelas 
∑  x =  Jumlah seluruh nilai 
N   =   Jumlah siswa (Sudjana, 2009:125)   

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus 
sebagai berikut: 

 
∑    

∑    % 

 
Keterangan: 
∑ Siswa yang tuntas belajar  = Jumlah siswa yang tuntas belajar 
∑ Jumlah siswa  = Jumlah siswa 
P = Persentase frekuensi  

(Aqib, 2010: 40) 
 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 
siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas atau tidak tuntas, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi  

≥ 60 Tuntas  

< 60 Tidak tuntas  

 
Tabel 3.3. Kriteria Ketuntasan Minimal Matematika Kelas 5 

SDN Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 
 

3.4.2 Kualitatif 
Hasil perhitungan menulis karangan narasi  dari masing-masing siklus 

kemudian dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai 
persentase peningkatan hasil belajar Matematika materi tentang KPK melalui 
permainan kartu bilangan. 



17 
 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data nontes yang diperoleh 
dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data kualitatif ini 
diperoleh dari data nontes, yaitu observasi dan dokumentasi foto. 

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu 
(a) menelaah/menganalisis seluruh data dari hasil nontes, (b) menyusunnya 
dalam satuan-satuan, dan (c) dikategorisasikan. 

Analisis data secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui 
perubahan perilaku siswa dalam menulis karangan narasi  pada siklus I dan 
siklus II dan juga untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap metode yang 
digunakan. 

 
3.5. Indikator Kinerja 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila seluruh siswa (100%) mencapai nilai ≥ 

60 (sesuai KKM). 
 

3.6. Analisis Data 
Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

dengan mendiskripsikan data setiap siklus yang dilakukan, dilihat dari skor tertinggi, 
terendah, dan rata-rata. Skor ini digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar 
siswa. 


