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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian Subjek Penelitian 

Penelitian di lakukan di SD Negeri Pakis 1 yang berlokasi di Jalan Raya 

Magelang – Kopeng Km 17, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Sekolah 

tersebut memiliki 15 kelas dengan jumlah guru sebanyak 22 guru. Kegiatan 

belajar mengajar berlangsung selama enam hari dimulai dari hari senin sampai 

sabtu. Siswa masuk sekolah pada pukul 06.55 dan kegiatan belajar mengajar 

dimulai pada pukul 07.00. Penelitian akan dilakukan pada semester II (genap) 

tahun ajaran 2012/2013. Sekolah tersebut memiliki enam jenjang kelas yaitu kelas 

I, II, III, IV, V, dan VI. Masing-masing jenjang terdiri dari 2 dan 3 ruang kelas 

yaitu kelas I A, I B, II A, II B, III A, III B, IV A, IV B, IV C, V A, V B, VC, VI 

A, VI B, VI C. Tiap kelas terdiri dari siswa yang heterogen karena tidak ada 

pengelompokkan siswa secara khusus. 

Subjek penelitian yang diambil adalah kelas VI B pada semester II (genap) 

tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 22 orang yang terdiri dari 12 siswa 

laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Kelas VI B merupakan kelas yang 

heterogen dari segi kemampuan kognitifnya. Jumlah jam pelajaran matematika 

untuk kelas IV sebanyak 5 x 35 menit setiap minggunya. Jadwal pelajaran 

matematika untuk kelas IV  B yaitu pada hari Selasa sebanyak 3 x 35 menit 

dimulai dari pukul 07.00 – 08.45, hari kamis sebanyak 2 x 35 menit dimulai dari 

pukul 09.00 – 10.10. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dari analisis prestasi belajar pada materi operasi hitung campuran dengan 

membandingkan pretest dan tes evaluasi antar siklus dengan batas ketuntasan 

yang telah ditetapkan (KKM) yaitu 60. Data sekunder diperoleh dari hasil 
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observasi tindakan serta daftar list atau check list yang dianalisis dengan diskripsi 

kualitatif dan dilakukan refleksi dari beberapa kejadian dalam proses.  

3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru kelas IV untuk mengetahui kondisi 

siswa serta masalah yang muncul dalam proses pembelajaran 

matematika. 

 

2) Observasi 

Observasi yang dilakukan merupakan observasi terbuka dimana terjadi 

hubungan atau interaksi secara wajar dalam proses penelitian. 

Observasi bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilengkapi dengan daftar list atau check list 

untuk mengetahui tanggapan guru pamong terhadap setiap siklus. 

 

3) Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan. Tes dilakukan pada setiap akhir siklus. 

 

3.3.2 Alat pengumpulan Data 

1) Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara bebas dimana 

penyampaian pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman. 

Pertanyaan yang digunakan dikembangkan langsung pada saat proses 

wawancara berlangsung sehingga muncul secara spontan. 

 

2) Lembar Observasi 

Lembar observasi berupa daftar list atau check list yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk menilai 
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bagaimana pendapat siswa mengenai proses berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Catatan harian guru untuk mencatat hasil pengamatan. 

 

3) Butir Soal Tes 

Butir soal tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal yang terdiri 

dari satu tipe soal. 

 

4) Dokumentasi 

Dokumentasi dan arsip yang berupa administrasi kegiatan belajar 

mengajar (KBM) sebagai bukti pelaksanaan penelitian di kelas. 

 

3.4 Validitas Data 

Validitas data yang mencerminkan hasil belajar/prestasi belajar siswa 

dianalisis dari perolehan nilai pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Perolehan tiap 

siklus tersebut kemudian dibandingkan untuk menentukan seberapa jauh 

peningkatan yang dicapai setelah pembelajaran operasi hitung campuran.  Jadi 

dalam hal ini data  dianalisis secara kuantitatif. 

Sedangkan validitas data untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan 

siswa pada pembelajaran operasi hitung campuran dengan menggunakan model 

make a match. Data yang dianalisis adalah data hasil observasi dan wawancara. 

Data ini dianalisis secara kualitatif melalui Triangulasi sumber yaitu dari siswa, 

pengamat (Kepala Sekolah), dan guru  sebagai peneliti. 

  

3.5 Analisis Data 

Data disajikan secara kulitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa 

deskripsi yang menjelaskan penemuan hasil penelitian dimana dapat diperoleh 

dari pembahasan nilai-nilai hasil evaluasi pada siklus disajikan dalam tabel dan 

grafik serta catatan lembar observasi proses pembelajaran. Data kualitatif ini 

digunakan sebagai pendukung data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-

angka yang menunjukkan hasil proses belajar berupa nilai tes evaluasi. Analisis 

prestasi belajar siswa dilakukan pada hasil tes siswa setelah dilakukan tindakan 
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yang dilaksanakan pada tiap akhir siklus. Analisis ini diperoleh dari observasi dan 

daftar list yang diberikan kepada siswa tiap akhir siklus. 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator kerja dalam penelitian ini adalah 80% siswa tuntas sesuai dengan KKM 

yaitu 60. Dalam penelitian tindakan kelas ini, diharapkan pada akhir siklus 2 

terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini menggunakan model 

Kemmis dan Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc Taggart ini terdiri dari empat 

komponen, yaitu 1) rencana, 2) tindakan, 3) observasi, 4) refleksi. Dengan 

demikian prosedur penelitian ini memiliki siklus, rencana – tindakan – observasi – 

refleksi dan revisi dan seterusnya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan 

dengan tindakan yang paling efektif. 

 

Alur tindakan perbaikan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 

Perencanaan Tindakan 

Refleksi  Pengamatan 

Siklus I 

Perencanaan Tindakan 

Refleksi  Pengamatan 

Siklus II 
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Model penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini pada dasarnya 

menggunakan model proses dan terdiri atas dua siklus. Kegiatan untuk masing-

masing siklus dari empat tahap yaitu 1) rencana, 2) tindakan, 3) observasi dan 4) 

refleksi. Jadi kegiatan penelitian Tindakan Kelas ini mengikuti prosedur sebagai 

berikut. 

a. Proses Penelitian Siklus I 

Siklus ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran menulis puisi 

agar tidak menjemukan. 

1. Tahap Perencanaan 

Observasi/penjajagan awal ini untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran matematika di kelas IV 

SD Negeri Pakis 1. Dalam observasi/ penjajagan awal ini dijumpai 

adanya permasalahan bahwa rendahnya prestasi belajar siswa dalam 

perkalian dan operasi hitung campuran. Siswa kurang mampu untuk 

melakukan perkalian cepat dan perhitungan. Kegiatan observasi ini 

dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan refleksi antara peneliti (sebagai 

guru kelas) serta Kepala Sekolah. Selama tahap observasi awal dan 

refleksi ditentukan bahwa berbagai permasalahan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas IV SD Negeri Pakis 1 perlu 

diatasi dengan menggunakan ”Model Make a Match”. 

2. Pelaksanaan tindakan 

Dalam hal ini dilaksanakan tindakan, yaitu penerapan model 

“Make a Match”. Dalam pembelajaran perkalian dan operasi hitung 

campuran Siswa akan mencari pasangan mereka sesuai dengan kartu 

soal/jawaban yang mereka bawa. 

3. Observasi 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap tindakan, mencatat 

hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pembelajaran, motivasi belajar, 

keaktifan siswa dalam diskusi serta kreativitas siswa . Dalam siklus I ini 

dijumpai beberapa hambatan. Siswa masih terlalu sulit untuk melakukan 



21 

 

 

 

perkalian dalam operasi hitung campuran. Jadi siswa berusaha 

memaksimalkan kemampuan perhitungan.  

4. Refleksi 

Dalam hal ini dilakukan refleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Berbagai hambatan dianalisis untuk dievaluasi dan dikaji agar dapat 

ditemukan pemecahannya. 

 

b. Proses Penelitian Siklus II 

Siklus 2 ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas IV SD Negeri Pakis 1. Dengan 

menggunakan ”Model Make a Match” pembelajaran perkalian dan operasi 

hitung campuran dapat berlangsung secara efektif, menyenangkan dan 

motivasi belajar siswa dapat meningkat. 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap persiapan ini antara peneliti (guru kelas) dan Kepala 

Sekolah membahas rancangan disain pembelajaran perkalian dan operasi 

hitung campuran dengan menggunakan ”Model Make a Match” yang 

akan diterapkan. Peneliti mempersiapkan alat/ media pembelajaran, serta 

prosedur pelaksanaan pembelajaran maupun teknik interaksi belajar 

mengajar serta pelibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru melaksanakan pembelajaran dengan teknik ”Model 

Make a Match” sesuai dengan disain/ rancangan pembelajaran yang telah 

dibuat sebelumnya. Tahap pelaksanaan ini mengikuti alur sebagai  

berikut : pretes, pelaksanaan, postes. Dalam tahap pelaksanaan ini, 

Kepala Sekolah bertindak sebagai observer. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan selama proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan ”Model Make a Match” dengan 

tindakan guru dan observer melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 
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pembelajaran. Guru dan observer melakukan wawancara kepada 

beberapa siswa untuk mengetahui minat dan motivasi siswa. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan menganalisis hasil peningkatan 

prestasi belajar siswa, yakni membandingkan hasil pretest dengan 

posttest. Dalam kegiatan refleksi ini juga diidentifikasi kesukaran-

kesukaran guru/siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan ”Model Make a Match”. Dari hasil refleksi dapat diketahui 

bagaimana  peningkatan prestasi belajar siswa serta motivasi dan 

perubahan tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dimana terdapat tiga kali pertemuan 

pada tiap siklusnya. Jadwal pelaksanaan tertulis pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Penlitian di Kelas 4B 

Siklus Pertemuan Hari/Tanggal Waktu Indikator 

1 

1 
Selasa, 26 Maret 

2013 

2 x 35 

menit 

Melakukan operasi 

hitung penjumlahan 

2 
Kamis, 28 Maret 

2013 

2 x 35 

menit 

Melakukan operasi 

hitung pengurangan 

Melakukan operasi 

hitung campuran 

3 
Selasa, 2 April 

2013 

2 x 35 

menit 

Evaluasi Siklus 1 

2 

4 
Kamis, 4 April 

2013 

2 x 35 

menit 

Melakukan operasi 

hitung penjumlahan 

Melakukan operasi 

hitung pengurangan 

5 
Selasa, 9 April 

2013 

2 x 35 

menit 

Melakukan operasi 

hitung campuran 

6 
Kamis, 11 April 

2013 

2 x 35 

menit 

Evaluasi Siklus 2 

 


