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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Setting Dan Karakteristik Subyek Penelitia 

3.1.1 Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 6 Sindurejo kecamatan Toroh, 

kabupaten Grobogan, Purwodadi dengan subyek penelitian siswa kelas 5 yang 

berjumlah 18 siswa. Pemilihan tempat penelitian tersebut dikarenakan, di kelas ini 

minat terhadap matapelajaran matematika kurang. Minimalnya minat siswa 

mengakibatkan hasil belajar matematika siswa yang rendah. Penelitian dilakukan 

selama kurang lebih 4 bulan yaitu mulai Februari sampai Mei 2013, bulan 

pertama digunakan untuk perbaikan proposal yaitu pada bulan februari sampai 

maret. Sedangkan pada bulan april melakukan penelitian tindakan kelas 

sedangkan bulan mei melakukan pengolahan data dan menyusun hasil penelitian. 

3.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas 5 di SD Negeri 6 Sindurejo, dengan 

jumlah siswa 18, di kelas ini siswa memiliki karakteristik tertentu. Berikut adalah 

karakteristik siswa kelas 5 SD Negeri 6 Sindurejo : 

1. Banyak siswa yang tidak menyukai matapelajaran matematika 

2. Siswa tidak mampu mengerjakan soal meskipun sudah diberi contoh soal oleh 

guru. 

3. Banyak siswa yang menguap, merasa bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan 

pada penelitian ini adalah variabel output dan input. Variabel output dari kegiatan 

pembelajaran juga sering disebut variabel terikat ( variabel dependen ). Variabel 

dependen yang dimaksud adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Sedangkan variabel input dalam penelitian sering disebut variabel 
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penentu atau variabel bebas ( variabel independen ). Dalam penelitian ini variabel 

independenya adalah model problem based learning. 

3.2.2 Devinisi Operasional 

Berikut adalah klasifikasi variabel yang akan diteliti meliputi : 

1. Variabel dependen (Y) adalah hasil belajar matematika siswa 

2. Variabel independen (X) adalah model Problem Based Learning (PBL)  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil belajar merupakan hasil akhir dari 

proses pembelajaran berupa pola tingkahlaku, kemapuan intelektual, dan 

ketrampilan kognitif.  Sedangkan untuk variabel independenya adalah model 

problem based learning. Model problem based learning adalah sebuah proses 

pembelajaran yang diawali dari masalah kongrit di sekitar siswa. Masalah yang 

diberikan kepada siswa kemudian diselesaikan secara berkelompok. Model 

problem based learning akan melatih siswa mampu bekerjasama, berkomunikasi 

dan memecahkan masalah.  

 

3.3 Rencana Tindakan 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK dapat diartikan sebagai penelitian tindakan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta 

didik (Mulyasa). Kelas dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan pada sebuah 

ruang kelas namun lebih ke proses belajar mengajarnya. Perbaikan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini meliputi perbaikan sistem, cara kerja, proses, isi dan 

kompetensi atau situasi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

dengan cara kolaborasi antara guru dan peneliti.  

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi dalam bentuk siklus kegiatan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam Penelitian Tindakan Kelas mengikuti desain 

model kemmis dan McTanggart (Taniredja, 2010 : 24) adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Model kemmis dan McTanggart 

 

 Model kemmis dan McTanggart pada hakikatnya berupa perangkat atau 

untaian dengan satu perangkat terdiri dari perencanaan, tindakan dan pengamatan 

serta refleksi. Keempat kompeten tersebut ada dalam satu siklus. Sehingga 

pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning akan dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana pada akhir 

masing-masing siklus guru dan peneliti melakukan refleksi untuk menilai atau 

mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. 

Berdasarkan disain di atas tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perencanaan Tindakan (plan) 

Masalah yang telah ditemukan diatasi, mengatasi masalah dengan langkah 

membuat instrumen penelitian berupa (terlampir): Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Bahan ajar siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS), soal tes, 

dan lembar observasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi (action and observe) 

Setelah perencanaan tersusun maka perencanaan tersebut diimplementasikan. 

Dilakukanlah tindakan berupa pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 

PLAN 

Act & observe 

Reflect 

Revised plan 

Act & observe 

Reflect 
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Pembelajaran (RPP), pengumpulan data berupa lembar observasi dan hasil tes. 

Tahap ini adalah tahap dimana guru melakukan proses belajar mengajar sesui 

dengan perencanan yang telah disusun. Dalam tindakan yang dilakukan 

pengajar, perlu adanya pengamatan. Dalam hal ini peneliti mengamati 

mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. 

3. Refleksi  

Tahap ini dilakukan untuk pengolahan data dan menganalisis untuk kemudian 

dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4 1 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan atau bahan yang benar dan nyata tentang 

sesuatu hal yang dapat dijadikan dasar analisis dan kesimpulan. Data dapat 

diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan tes. 

Teknik observasi merupakan teknik dimana peneliti melakukan 

pengamatan kejadian, gerak atau proses. Teknik observasi digunakan karena 

dalam penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan 

objek yang diamati tidak terlalu banyak. Ada dua tahapan dalam menjalankan 

observasi yaitu membuat format observasi dan melakukan observasi sesuai 

vormat yang sudah dibuat. 

 Teknik berikutnya adalah teknik tes, teknik ini dilakukan dengan 

memberikan soal tes setelah pelaksanaan pembelajaran. Soal tes yang diberikan 

kepada siswa adalah soal yang sudah diuji validitasnya dan reabilitas. 

1.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat hendaknya instrumen penelitian 

disusun sesuai kriteria instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode opservasi dan tes. Tes yang digunakan adalah 

tes sumatif berupa pilihan ganda. Berikut akan disajikan kisi-kisi opservasi dan 

kisi-kisi tes berdasarkan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan yaitu 
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memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Dengan Kompetensi 

Dasar menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana.  

Kisi-kisi lembar opservasi pengamatan aktifitas guru dalam pembelajaran 

menggunakan model problem based learning dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Lembar Opservasi Model Problem Based Learning 

No  Indikator  Perlakuan Guru 

1 Pemberian orientasi tentang 

permasalahanya kepada 

siswa. 

Guru membuka proses pembelajaran 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Guru memberikan permasalahan yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa yang akan dipecahkan melalui 

problem based learning. 

2 Mengorganisasikan siswa 

untuk mandiri 

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

beranggotakan 4-5 anak. 

Guru mefasilitasi siswa untuk berdiskusi 

dalam kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. 

3 Investigasi mandiri dan 

kelompok 

Mengawasi dan membantu jalanya diskusi. 

4 Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

Guru mengacak kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok di 

depan kelas. 

Guru memberikan kesempatan untuk 

kelompok lain atau siswa yang lain 

menanggapi hasil kerja kelompok temanya. 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

Guru mengklarivikasi hasil presentasi siswa 
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Selanjutnya adalah instrumen tes digunakan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam 

tiap siklus. Kisi-kisi instrumen soal tes disajikan pada tabel 3.2 dan 3.3. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Siklus I 

Setandar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Butir soal 

6 Memahami 

sifat-sifat bangun 

dan hubungan 

antar bangun. 

6.3 Menentukan 

jaring-jaring 

berbagai 

bangun 

sederhana 

1. Membuat jaring-jaring 

kubus. 

1, 2, 7, 8, 

13, 14, 19, 

20 

2. Membuat jaring-jaring 

balok. 

3, 4, 9, 10, 

15, 16, 21, 

22    

3. Membuat jaring-jaring 

limas. 

5, 6, 11, 12, 

17, 18, 23, 

24, 25   

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Siklus II 

Setandar 

Kompetensi  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Butir soal 

6 Memahami 

sifat-sifat bangun 

dan hubungan 

antar bangun. 

6.3 Menentukan 

jaring-jaring 

berbagai 

bangun 

sederhana 

1. Membuat jaring-jaring 

perisma. 

26, 27, 32, 

33, 38, 39, 

44, 45    

2. Membuat jaring-jaring 

tabung. 

28, 29, 34, 

35, 40, 41, 

46, 47,  50  

3. Membuat jaring-jaring 

kerucut. 

30, 31, 36, 

37,   42, 43, 

48,  49  
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Instrumen soal hendaknya disesuaikan dengan stamdar kopetensi dan 

kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Butir soal harus mewakili tiap indikator 

pembelajaran. Selain itu instrumen soal yang baik adalah instrumen yang valid 

dan reliabel. Sehingga soal harus diuji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu 

sebelum digunakan sebagai instrumen penalitian. Validitas merupakan derajad 

ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010:363). Dengan demikian data yang valid 

adalah data yang tidak berbeda antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam artian data yang valid 

berarti data tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diteliti. 

Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2010:348). Jika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur 

obyek yang sama dan hasil data yang diperoleh tidak sama berarti instrumen 

tersebut tidak reliabel. 

Pengujian validitas instrumen soal tidak diujikan di SD yang akan diteliti 

melainkan di SD lain di luar obyek penelitian. Dalam penelitian ini SD yang 

digunakan untuk uji coba instrumen adalah SD Negeri Sindurejo 3 dengan jumlah 

siswa 22 anak. Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan SPSS 18 for 

windows. 

 Setelah pengujian validitas akan ditemukan butir soal mana yang valid dan 

mana yang tidak valid. Hanya butir soal yang valid yang akan digunakan untuk 

evaluasi hasil belajar matematika. Item butir soal yang mencakup koofisien 

korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap sangat memuaskan. 

Dikemukakan oleh azwar dalam Priyanto (2010:90) jika jumlah item belum 

mencukupi kita bisa menurunkan sedikit batas kriteria dari 0,30 menjadi 0,25. 

Dalam penelitian ini menggunakan batas minimal koefisien korelasi ≥ 0,25. 

Sehingga jika koefisien korelasi < 0,25 dinyatakan tidak valid sedangka koefisien 

korelasi > 0,25 dinyatakan valid.   

 Dari hasil pengujian validitas instrumen soal yang telah dilakukan 

diperoleh data seperti yang telah tercantum pada tabel 3.4 dan 3.5. 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal Hasil Uji 

Validitas 

Valid T.Valid 

6 

Memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar 

bangun. 

6.3 

Menentukan 

jaring-jaring 

berbagai 

bangun 

sederhana 

1. Membuat 

jaring-jaring 

kubus. 

1, 2, 7, 8, 

13, 14, 19, 

20 

1, 2, 7, 

8, 19 

13, 14, 

20, 

2. Membuat 

jaring-jaring 

balok. 

3, 4, 9, 10, 

15, 16, 21, 

22    

3, 4, 9, 

10, 15, 

16, 22 

21 

3. Membuat 

jaring-jaring 

limas. 

5, 6, 11, 

12, 17, 18, 

23, 24, 25   

5, 12, 

17, 24, 

25 

6, 11, 

18, 23 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Siklus II 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Butir Soal Hasil Uji 

Validitas 

Valid T.Valid 

6 

Memahami 

sifat-sifat 

bangun dan 

hubungan 

antar 

bangun. 

6.3 

Menentukan 

jaring-jaring 

berbagai 

bangun 

sederhana 

1. Membuat 

jaring-jaring 

prisma. 

26, 27, 32, 

33, 38, 39, 

44, 45    

26, 27, 

32, 38, 

39, 44, 

45 

33 

2. Membuat 

jaring-jaring 

tabung. 

28, 29, 34, 

35, 40, 41, 

46, 47,  50  

28, 34, 

40, 50 

29, 35, 

41, 46, 

47 

3. Membuat 

jaring-jaring 

kerucut. 

30, 31, 36, 

37,   42, 

43, 48,  49  

30, 42, 

43, 49 

31, 36, 

37, 48 
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 Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya dilakukan uji reliabelitas. 

Ketentuan reliabelitas pada penelitian ini mengacu pada pendapat Sekaran dalam 

Azwar (2010:98) menyatakan bahwa reliabelitas < 0,6 kurang baik sedangkan 0,7 

dapat diterima dan > 0,8 baik. 

 Hasil uji reliabelitas menggunakan spss 18.0 for windows dapat dilihat 

pada tabel 3.6.  

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Instrumen Soal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,844 ,839 50 

 

Dari hasil uji reliabelitas didapat nilai cronbach’s alpha > 0,7 yaitu sebesar 

0,844. Hal tersebut menunjukan bahwa alat ukur atau instrumen soal yang dibuat 

diterima dan reliabel. 

 

1.5 Indikator Kinerja 

Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah hasil dari proses 

pembelajaran. Keberasilan dalam proses pembelajaran yang telah diterapkanya 

problem based learning dilihat dari perubahan tingkah laku siswa. Tentunya 

perubahan ke arah yang lebih baik, misalnya siswa lebih termotivasi dalam belajar 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.  

Keberhasilan penelitian juga dapat dilihat dari hasil akhir penelitian. 

Keberasilan hasil akhir disini adalah peningkatan hasil belajar matematika siswa 

kelas 5 di SD Negeri 6 Sindurejo. Dengan KKM 65 diharapkan pada siklus I 

minimal 70% dari 18 siswa mencapai hasil belajar tuntas. Pada siklus II minimal 

90% dari 18 siswa mencapai hasil belajar tuntas. 
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1.6 Analisis Data 

Untuk mengetahui apakah problem based learning meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa atau tidak perlu diadakan analisis data. Analisis data 

adalah suatu kegiatan meneliti, menguraikan dan mengaitkan setiap informasi 

untuk mendapatkan kesimpulan dari tindakan yang dilakukan. Dalam penelitian 

menggunakan analisis komparatif, analisis dilakukan dari awal pelaksanaan 

penelitian yaitu pada siklus 1 sampai 2. Siklus 2 merupakan kegiatan perbaikan 

tindakan dari siklus pertama. Antara siklus I dan siklus II dibandingkan, seberapa 

besar peningkatan nilai antara siklus 1 dan 2 lah yang dianalisis. Analisis tersebut 

merupakan analisis deskriptif komparatif, jika hasil penelitian di siklus 2 lebih 

baik dari siklus pertama dan siswa mampu mencapai KKM maka penelitian 

berhasil. Kemudian mengenai keberasilan kelas juga akan menentukan 

keberasilan penelitian ini. Dalam penelitian ini jika keberasilan kelas mencapai 

90% maka penelitian dinyatakan berhasil.  

Instrumen yang digunakan dalam analisis tersebut adalah nilai hasil tes 

pada tiap siklus. Observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat 

diketahui seberapa besar respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan 

secara kualitatif. Pengamatan selama proses pembelajaran meliputi respon siswa 

terhadap pembelajaran, antusiasnya dan keaktifanya selama proses pembelajaran. 

 


