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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas ( Classroom 

action research ). Penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu bisa dimaknai dengan 

suatu proses dimana melalui proses ini dosen dan mahasiswa menginginkan 

terjadinya perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran yang lebih baik 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Soedarsono, 2001:2). Mc. 

Niff dalam Sukidin (2002:14) memandang PTK sebagai bentuk penelitian 

reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan 

sebagainya. Rapoport dalam Wiriaatmadja (2006:11) mengartikan penelitian 

tindakan kelas untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis 

persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan 

ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. 

Ebbutt memaknai penelitin tindakan kelas sebagai kajian sistematik dari upaya 

perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut (Wiriaatmadja, 2006:12).  

Intinya PTK merupakan suatu penelitian yang asal permasalahannya 

muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga 

sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian 

tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang peneliti (Arikunto et 

al, 2007:104). Dengan demikian, penelitian tindakan kelas (Classroom action 

research) terkait dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi 

oleh guru. Jenis penelitian tindakan kelas (PTK) ini yaitu penelitian tindakan 

partisipan, yang mana orang yang akan melaksanakan tindakan haruslah terlibat 

dalam proses penelitian dari awal (Zuriah, 2003:86). Dalam penelitian tindakan 

ini, peneliti melakukan sesuatu tindakan, eksperimen, yang secara khusus diamati 

terus-menerus, dilihat plus-minusnya, kemudian diadakan pengubahan terkontrol 
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pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat (Arikunto, 

2002:2). Dalam PTK, guru dapat meneliti sendiri praktik pembelajaran yang ia 

lakukan di kelas. Dengan penelitian tindakan kelas, guru dapat melakukan 

penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksinya dalam proses 

pembelajaran. PTK, guru dan peneliti secara kolaboratif juga dapat melakukan 

penelitian terhadap proses dan atau produk pembelajaran secara reflektif di kelas. 

Pendek kata, dengan melakukan PTK, guru dapat memperbaiki praktik-praktik 

pembelajaran menjadi lebih efektif (Sukidin, et al, 2002:14). Jadi tujuan dari 

penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kegiatan pembelajaran dalam mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran. 

Daur ulang dalam penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses 

dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi 

(reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan) (Arikunto et al, 2007:104) sebagaimana gambar 

berikut: 
 

Perencanaan 
 

    Refleksi 
 

Tindakan/   Perbaikan Rencana 
Observasi 

 
    Refleksi 

 
Tindakan/   Perbaikan Rencana 
Observasi 

 
   Refleksi 

 
 

Tindakan/   Dan seterusnya 
Observasi 

 

Gambar 1. Spiral penelitian tindakan kelas (Hopkins dalam Arikunto, 2007:105). 
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3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 01 SALATIGA yang menjadi 

obyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV. 

 

3.3. Sumber Data dan Jenis Data 

Dua sumber data dalam PTK, yaitu sumber data primer dan skunder. 

Sumber data primer dalam PTK adalah siswa, guru, guru BP, orang tua, dan 

kepala sekolah. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari pihak 

yang masih ada kaitannya dengan siswa, akan tetapi tidak secara langsung 

mengetahui keberadaan siswa atau berhubungan langsung dengan siswa. Sumber 

data sekunder dalam PTK, antara lain pengawas sekolah, pejabat dinas 

pendidikan, dan pengurus BP3 (Sukidin, 2002:105). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang meliputi siswa kelas IV.  

Data skunder, yang meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

Joyfull Learning, foto-foto, laporan pengamatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung berhubungan dengan siswa dalam PBM. Sedangkan jenis data 

dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa 

tentang motivasi belajar, keaktifan serta kreativitas siswa kelas IV  ketika 

mengikuti pelajaran, foto-foto ketika pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran berbasis Joyfull Learning serta foto-foto lain, sumber tertulis yang 

berasal dari jurnal, arsip sekolah, dan lain-lain. Data kuantitatif diperoleh dari 

lembar observasi dan data-data yang lain yang berbentuk angka. 

 

3.4. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti menggunakan: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah, 2003:122). Menurut 

Arikunto, observasi atau mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses 
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(Arikunto, 2002:205). Penulis menggunakan metode ini guna memperoleh data 

tentang keadaan SDN Salatiga 01  juga untuk mengetahui perilaku siswa 

hubungannnya dengan motivasi, keaktifan dnan kreativitas siswa terhadap materi. 

Catatan lapangan juga digunakan untuk memperoleh data secara obyektif, yang 

tidak terekam dalam lembar observasi mengenai hal-hal yang terjadi selama 

pemberian tindakan. Catatan ini meliputi seluruh aktifitas siswa ketika tindakan 

berlangsung, misalnya perilaku spesifik yang dapat menjadi petunjuk baik bagi 

dugaan adanya suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pelaksanaan langkah berikutnya. 

 

b. Interview 

Metode interview adalah pengumpulan data di mana peneliti mengadakan 

pengamatan dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan 

subyek penelitian. Menurut Nurul Zuriah (2003:129) interview atau wawancara 

merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung 

antara peneliti dengan subjek atau responden. Dalam interview biasanya terjadi 

tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan 

penelitian. Penulis menggunakan metode ini guna untuk memperoleh data tentang 

rencana pembelajaran yang akan dilakukan kaitannya dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. 

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi atau 

catatan-catatan penting, surat kabar, internet dan sebagainya. Penggunaan metode 

ini sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam 

banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan meramalkan, baik dokumen itu merupakan dokumen pribadi 

maupun resmi. Suharsimi Arikunto (2002:206) berpendapat bahwa metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda dan 

sebagainya. Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 
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mencari data tentang sejarah berdirinya SDN Salatiga 01, struktur organisasi, data 

guru dan siswa, dan lain-lain.  

 

d.Tes 

Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. Tes ini diberikan setelah akhir pembelajaran. Tes yang digunakan 

adalah tes tertulis yang berbentuk tes uraian terutama digunakan untuk mengukur 

pemahaman siswa pada ranah kognitif. Tes tertulis merupakan tes dimana soal 

dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan, H.C. Witrengton 

(1987: 155). 

 

Tabel 3.1.  

Kisi- kisi Soal Tertulis Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator No. 

Soal 

Jumlah 

Soal 

8. Memahami 

sifat bangun 

ruang 

sederhana dan 

hubungan 

antar bangun 

datar 

 

8.1 

Menentukan 

sifat – sifat 

bangun ruang  

 

- Menentukan 

sifat – sifat 

bangun ruang 

kubus 

- Menentukan 

sifat – sifat 

bangun ruang 

balok 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13 

 

13 
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Tabel 3.2.  

Kisi- kisi Soal Tertulis Siklus I 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal Jumlah 

Soal 

8. Memahami 

sifat bangun 

ruang sederhana 

dan hubungan 

antar bangun 

datar 

 

8.1 Menentukan 

sifat – sifat bangun 

ruang  

 

Menentukan sifat – 

sifat bangun ruang 

tabung dan kerucut 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

10 

 

 

Tabel 3.3.  

Kisi- kisi Soal Tertulis Siklus II 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator No. 

Soal 

Jumlah 

Soal 

8. Memahami 
sifat bangun 
ruang 
sederhana dan 
hubungan 
antar bangun 
datar 

 

 

 

8.2 
Menentukan 
jaring – jaring 
kubus dan 
balok 

 

1. Membuat jaring 
– jaring kubus 

2. Membuat jaring 
– jaring balok 

3. Menggambar 
berbagai model 
jaring – jaring 
kubus 

4. Menggambar 
berbagai model 
jaring – jaring 
balok 

1, 3  

2, 4 

 

5 

 

6 

6 
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e. Angket 

Angket yang digunakan disini merupakan angket tertutup, artinya 

angket yang pengisianya memberikan centang atau menyilang dari beberapa 

item yang telah ditentukan oleh peneliti. Angket motivasi belajar ini dibuat 

dengan memperhatikan  beberapa indikator. Supriono mengemukakan beberapa 

indikator dalam pembuatan angket motivasi belajar adalah : (1) perhatian 

(attention), (2) keterkaitan (relevance), (3) kepuasan (satistaction), dan (4) 

keyakinan (confidence). 

 Tabel 3.4.  

Kisi – Kisi Angket Motivasi 

        No Aspek Indikator Item Jumlah 

I 

 

Perhatian a. Siswa  memperhatikan proses 
pembelajaran 

b. Siswa  tidak melakukan kegiatan di luar 
pembelajaran 

6, 16, 19,  

22 

 4 

 

 

 

II Ketertarikan a. Siswa tertarik pada penggunaan metode 
joyfull learning pendekatan kuis dalam 
pembelajaran 

10,11,12, 2, 
9, 10, 14, 21 

 13 

5 

III Kepuasan a. Siswa ingin melakukan pembelajaran 
dengan metode yang sama, yaitu metode 
joyfull learning dengan pendekatan kuis 

b. Siswa merasa hasil yang dicapai dengan 
menggunakan metode joyfull learning 
pendekatan kuis ini maksimal 

20, 25 8, 
17, 19,21,24 

 

7, 12, 13, 24 

 6 

IV Keyakinan a. Siswa merasa lebih mudah belajar 
dengan mengguanakan metode joyfull 
learning dengan pendekatan kuis 

1, 3, 4, 5, 23  5 

Jumlah    20 
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3.5. Indikator Keberhasilan 

Indikator hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya  pemahaman  

tentang  materi bangun ruang pada mata pelajaran matematika dan ketecapaian 

KKM pada hasil belajar siswa. Peneliti memberi patokan 100% dari jumlah 

keseluruhan siswa mencapai kentuntasan belajar siswa dengan memperoleh nilai 

≥ 70 sesuai dengan KKM. 

Supriono mengkriteriakan tingkat motivasi yaitu sebagai berikut : 1,00-

1,49 = tidak baik, 1,50-2,49 = kurang baik, 2,50-3,49 = cukup baik, 3,50-4,49 = 

baik, 5,00 = sangat baik. 

Supriono mengemukakan media optimal menjadikan siswa termotivasi 

dalam pembelajaran apabila lebih kurang 70 % siswa  pada skor    3,50 - 4,49 

(motivasi pembelajaran baik). 

Indikator proses dalam penelitian ini merupakan indikator ketercapaian 

dalam proses pembelajaran terhadap implementasi metode pembelajaran berbasis 

joyfull learning yang digunakan. Penulis memberikan patokan 80% dari jumlah 

keseluruhan kegiatan dari kegiatan pembelajaran berbasis joyfull learning  

diterapkan dalam pembelajaran dengan kategori baik. 

3.6. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap: 

a. Menela’ah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, catatan lapangan, dan tes. 

b. Mereduksi data yang diperlukan dengan menyeleksi data tindakan aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dalam penerapan Joyfull Learning. 

c. Menyajikan data atau memaparkan data dengan perhitungan frekuensi dan 

presentasi data. 

d. Menyimpulkan data 
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e. Menurut Miles dan Huberman dalam FX. Soedarsono (2001:26) analisis data 

itu terdapat tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

f. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dengan cara mendeskripsikan 

dalam bentuk paparan data dengan memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. 

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan merupakan 

intisari dari analisis adalah memberikan pernyataan tentang dampak dari 

penelitian tindakan kelas (Soedarsono, 2001:15).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu hasil penelitian yang diukur 

dengan angka-angka hasil perhitungan sebagai tolak ukur keberhasilannya, 

sedangkan deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan secara deskriptif 

dan bersifat kualitatif artinya penelitian yang menggunakan ukuran kualitas, tanpa 

mengukurnya dengan angka-angka hasil perhitungan sebagai tolak ukur 

keberhasilannya.deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemudian hasil belajar dengan menganalisis nilai rata – rata hasil 

evaluasi, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. 

Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar Matematika dengan menganalisis 

tingkat motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian dikategorikan 

dalam  klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah.  

Dalam implementasi metode pembelajaran berbasis joyfull learning pada 

mata pelajaran Matematika dengan menganalisis tingkat keberhasilan, kemudian 

dikategorikan dalam klasifikasi berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. 

Guna mengetahui perubahan hasil tindakan, jenis data yang bersifat 

kuantitatif yang didapatkan dari hasil tes, dianalisis menggunakan rumus data 

kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas (Gugus, 1999/2000:1) yaitu: 

                                

P =  
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Keterangan: 

P = Presentasi peningkatan 

Post Rate = Nilai rata-rata sesudah tindakan 

Base Rate = Nilai rata-rata sebelum tindakan 

 

3.7. Tahap - Tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan revisi model 

Lewin menurut Elliott (Wiriaatmadja, 2006:64). 

Dalam penelitian ini direncanakan dua siklus. 

Adapun dalam pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Memeriksa di lapangan 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang 

telah diidentifikasi sebelumnya dan mencatat kejadian-kejadian yang ada di 

lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan pre tes menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pre tes dilakukan dengan 

tujuan mengetahui situasi pembelajaran. 

 

b. Perencanaan tindakan 

Peneliti merencanakan tindakan dan berdiskusi dengan guru kelas IV 

setelah mengetahui betul pokok permasalahannya. Dengan harapan problema 

yang ada dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mempersiapkan 

perencanaan sebagai berikut: 

Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran materi bangun ruang : 

1. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

2. Mengembangkan standart kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

indikator.  

3. Indikator kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. 
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4. Merumuskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru didalam 

kelas. 

5. Menetapkan alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai 

dengan materi dan memberikan evaluasi kepada siswa. 

Perencanaan penelitian yang telah dibuat kemudian guru melakukan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Kegiatan perencanaan pembelajaran dalam 

siklus I akan dilaksanakan dua kali pertemuan.  

Siklus I 

Pertemuan pertama  

- Kegiatan Awal ( 5  Menit) 

a. Berdoa, salam pembuka, presensi 

b. Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana alat tulis siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Apersepsi dan motivasi 

Menyanyikan lagu “Bangun Ruang” dengan nada lagu “Bangun Tidur” 

Bangun Ruang Dimana-mana 

Ada kubus dan ada balok 

Ada tabung dan ada Kerucut 

Ada prisma dan ada Bola 

Guru bertanya kepada siswa:”Berdasarkan  lagu yang sudah dinyanyikan 

apa yang akan dipelajari? Tentang apa yang akan dipelajari? 

 

- Kegiatan Inti ( 50  Menit) 

a. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama setiap kelompoknya 

adalah dari nama – nama grup band. 

b. Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok lain menjawab 

kuis yang diberikan oleh guru. 

c. Siswa menjawab kuis yang berhubungan dengan sifat – sifat bangun ruang 

kubus dan balok. (eksplorasi) 

d. Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan tulis. (elaborasi). 
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e. Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru mengaitkan jawaban – 

jawaban yang diberikan dengan materi yang disampaikan yaitu sifat – sifat 

bangun ruang kubus dan balok. ( konfirmasi ) 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum 

dipahami dari materi pelajaran yang sudah dipelajari 

g. Siswa diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan tepuk-tangan. 

(konfirmasi) 

 

- Kegiatan Akhir (15 Menit) 

a. Siswa  dan guru membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. 

c. Siswa diberitahu untuk belajar di rumah tentang pelajaran yang akan di 

pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu sifat – sifat bangun ruang tabung 

dan kerucut. 

d. Salam penutup. 

 

Pertemuan kedua  

- Kegiatan Awal (5 Menit) 

a. Berdoa, salam pembuka, presensi. 

b. Persiapan alat peraga dan pengecekan sarana prasarana alat tulis siswa. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Apersepsi 

Guru bertanya tentang pelajaran yang lalu yaitu tentang bangun ruang 

kubus dan balok 

   

- Kegiatan Inti (50 Menit) 

a. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang mana nama setiap kelompoknya 

adalah dari nama – nama grup band. 

b. Siswa dalam kelompok akan bersaing dengan kelompok lain menjawab 

kuis yang diberikan oleh guru. 



37 
 

 
 

c. Siswa  menjawab kuis yang berhubungan dengan sifat – sifat bangun 

ruang tabung dan kerucut. (eksplorasi) 

d. Wakil kelompok menuliskan jawaban kuis di papan tulis. (elaborasi). 

e. Setelah semua pertanyaan kuis terjawab, guru mengaitkan jawaban – 

jawaban yang diberikan dengan materi yang disampaikan yaitu sifat – sifat 

bangun ruang tabung dan keriucut. ( konfirmasi ) 

f. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum 

dipahami dari materi pelajaran yang sudah dipelajari. 

g. Peserta didik diberi penguatan oleh guru berupa pujian dan tepuk-tangan. 

(konfirmasi) 

 

- Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Siswa  dan guru membuat kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. 

c. Salam penutup 

 

c. Pelaksanaan tindakan 

Penelitian dilakukan di kelas IV SDN Salatiga 01 sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Peneliti bertindak sebagai guru sekaligus observer dengan mencatat 

setiap perkembangan yang terjadi selama pembelajaran di dalam kelas pada 

lembar observasi. 

 

d. Observasi 

Peneliti melakukan observasi saat pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi serta mencatat hal-hal penting yang terjadi pada 

saat pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui perkembangan motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 



38 
 

 
 

e. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil sementara dari pengaruh 

metode pembelajaran berbasis Joyfull learning dalam meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas IV. 

 

f. Revisi perencanaan 

Revisi perencanaan dilakukan peneliti bersama guru kelas IV untuk 

melihat kembali rencana pembelajaran sebelumnya, serta membuat rencana 

pembelajaran kembali untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

 

2. Siklus II 

 

a. Rencana baru 

Peneliti membuat rencana pembelajaran baru tentang materi bangun ruang 

dan mendiskusikannya dengan guru kelas IV untuk memperbaiki permasalahan 

pembelajaran yang terjadi pada siklus I. 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

Peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan baru yang 

telah disusun serta mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

c. Observasi 

 Peneliti melakukan observasi kembali dari pelaksanaan tindakan yang 
telah dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terhadap peningkatan 
motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 
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d. Refleksi 

Peneliti mengulas hasil observasi mengenai perubahan yang terjadi dari 

pengaruh metode pembelajaran berbasis Joyfull learning dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas IV. 

 

e. Revisi perencanaan 

Revisi perencanaan dilakukan peneliti bersama guru kelas IV dengan 
melihat rencana pembelajaran sebelumnya dan membuat rencana pembelajaran 
kembali untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 


