
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan 

Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012 pada mata pelajaran 
Matematika dengan Standar kompetensi Operasi Hitung Bilangan dan Kompetensi 
Dasar Melakukan Operasi Perkalian dan Pembagian.  

Alasan yang mendasari penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 
Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan adalah peneliti guru di 
sekolah tersebut, sehingga hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi 
pembelajaran matematika tahun sebelumnya dan bisa menjadi motivasi untuk 
pembelajaran selanjutnya. 

   
3.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan peneliti melalui 2 siklus yaitu : 
   - Siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2011 
   - Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2011 
 

3.1.3. Karakteristik Subjek Penelitian 
Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilakukan dalam pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten 
Grobogan, Tahun Ajaran 2011/2012. Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian ini 
sebanyak 29 orang yang terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa 
perempuan. Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan adalah matematika dengan 
permasalahan yang diteliti berkaitan dengan operasi hitung bilangan terutama 
melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100. 

Dengan mempertimbangkan karakteristik siswa sekolah dasar adalah gemar 
membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama, maka peneliti mencoba 
menerapkan permainan dakon untuk memberikan materi tentang melakukan operasi 
perkalian dan pembagian bilangan 1-100. 
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3.2. Prosedur Penelitian 
Sesuai dengan masalah dan fokus yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan 

permainan dakon untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa yaitu 
melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100, berikut ini peneliti akan 
menguraikan secara singkat langkah-langkah yang akan ditempuh. 

Dengan memperhatikan model penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis 
dan Mc. Taggart (dalam Pardjono, 2007:22) bahwa tiap-tiap siklus pada penelitian 
tindakan kelas mencakup empat komponen yaitu perencanaan (planning), 
pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation), refleksi (reflection). Maka 
penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data/pengamatan, serta analisis dan 
refleksi. Model tindakannya seperti tampak pada gambar berikut: 

  
a. Perencanaan (Planning) 
b. Pelaksanaan (Acting) 
c. Pengamatan (Observing) 
d. Analisis dan Refleksi (Reflecting) 
Gambar model tindakan per siklus 

 
Uraian tiap tahap dalam siklus perbaikan pembelajaran sebagai berikut: 

S 
I 
K 
L 
U 
S 

 Siklus I 
 a. Proses Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan ini peneliti berupaya menyusun beberapa rencana yang 
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran, rencana 
tersebut adalah: 

  - Mengadakan refleksi atas pembelajaran yang dilaksanakan dengan mencatat 
kelemahan maupun kekurangan serta hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran, kemudian didiskusikan dengan teman sejawat dan 
dikonsultasikan kepada supervisor. Dari 29 siswa yang memperoleh nilai tuntas 
hanya 7 orang, penyebab kegagalan tersebut diduga karena guru kurang 

  



18 

 

bervariasi dalam menerapkan metode dan minat belajar siswa yang masih 
kurang. 

  - Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan dilaksanakan. 
  - Merancang sarana dan prasarana pembelajaran tentang “Melakukan Operasi 

Perkalian dan Pembagian bilangan 1-100, yaitu papan dakon dan manik-manik. 
  - Menyusun rencana perbaikan pembelajaran dan lembar observasi. 
  - Meminta bantuan kepada teman sejawat untuk mengamati proses perbaikan 

pembelajaran. 
 
 b. Proses Pelaksanaan (Acting) 

Langkah-langkah pelaksanaan perbaikan pembelajaran peningkatan kemampuan 
melakukan perkalian dan pembagian bilangan 1-100 dengan menggunakan 
permainan dakon sebagai berikut: 
1. Kegiatan Awal (5 menit) 

- Mengucapkan salam 
- Mengabsen siswa 
- Menyiapkan media pembelajaran 
a. Mengadakan apersepsi 

Contoh : Sebutkan jenis-jenis operasi hitung ! 
b. Orientasi : Coba sebutkan contoh-contoh perkalian dan pembagian bilangan 1-100! 
c. Motivasi : Mengajak anak untuk menyebutkan contoh-contoh perkalian dan 

pembagian bilangan 1-100 
2. Kegiatan Inti (20 menit) 

a. Eksplorasi 
- Guru menjelaskan secara singkat jenis-jenis operasi hitung. 
- Guru menuliskan contoh-contoh operasi hitung perkalian bilangan 1-100. 
- Guru menuliskan contoh-contoh operasi hitung pembagian bilangan 1-100. 
- Guru melakukan Tanya jawab tentang operasi hitung perkalian dan pembagian 

bilangan 1-100. 
- Guru membagi lembar soal latihan dan membimbing secara bergantian. 

b. Elaborasi 
- Guru mengelompokkan siswa, setiap kelompok terdiri dari 2 siswa untuk 

melakukan permainan dakon. 

  



19 

 

- Guru membimbing siswa untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100 menggunakan manik-manik dan lubang dakon. 

- Guru menyuruh siswa untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100 pada lembar soal latihan yang sudah diberikan. 

c. Konfirmasi  
- Guru bersama siswa membuat rangkuman tentang operasi hitung perkalian 

dan pembagian bilangan 1-100. 
- Perkalian adalah penjumlahan bilangan yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Contoh :  4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 
- Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh : 20 : 4 = 5 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Memberikan rangkuman hasil Tanya jawab untuk dicatat. 
b. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. 
c. Memberikan tes soal-soal secara tertulis. 
d. Memberikan tugas mandiri bagi siswa yang mengalami perbaikan. 

 
 c. Proses Pengamatan (Observing) 
  Pada tahap pengamatan peneliti meminta bantuan kepada teman sejawat untuk 

mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat kegiatan. Adapun kegiatannya 
adalah : 

  - Observer mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat kekurangan 
maupun kelemahan untuk didiskusikan. 

  - Observer mengamati kegiatan siswa dan kegiatan guru.  
  - Data diperoleh dari hasil ulangan tes formatif dengan pokok bahasan 

“Melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100” dengan 
instrumen berupa  soal tes formatif yang terdiri atas pilihan ganda, isian dan 
uraian singkat dilengkapi dengan pedoman penilaian. 

 
 d. Proses Analisis dan Refleksi (Reflecting) 
  Setelah peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus I kemudian 

mengadakan refleksi mengangan-angan kekurangan maupun kelemahan dalam 
proses pembelajaran, meskipun sudah diadakan perbaikan namun masih 
mengalami kegagalan dan belum berhasil secara maksimal. Dari 29 siswa yang 
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memperoleh nilai tuntas baru 20 orang, sehingga untuk mencapai hasil yang 
maksimal guru harus mengadakan perbaikan kembali melalui siklus II. Kegagalan 
tersebut diduga karena penerapan metode yang masih belum dipahami 
sepenuhnya oleh siswa dan media pembelajaran yang masih asing bagi siswa.  

    
 Siklus II 

Setelah melaksanaan perbaikan pembelajaran melalui siklus I belum berhasil, 
maka peneliti mengadakan perbaikan kembali melalui siklus II yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/pengumpulan data/instrument, serta analisis 
dan refleksi. 

 a. Proses Perencanaan (Planning) 
Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun beberapa rencana yang digunakan 
sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran tahap II, rencana 
tersebut adalah: 

  - Mengadakan refleksi atas pembelajaran pada siklus I yang dilaksanakan 
dengan mencatat kelemahan maupun kekurangan serta hasil belajar siswa 
dalam proses pembelajaran, kemudian didiskusikan dengan teman sejawat dan 
dikonsultasikan kepada supervisor. Dari 29 siswa yang memperoleh nilai tuntas 
baru 20 orang, penyebab kegagalan tersebut diduga karena minat belajar 
siswa yang masih belum maksimal. 

  - Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan dilaksanakan. 
  - Merancang sarana dan prasarana pembelajaran tentang “Melakukan Operasi 

Perkalian dan Pembagian bilangan 1-100, yaitu papan dakon dan manik-manik.  
  - Menyusun rencana perbaikan pembelajaran dan lembar observasi. 
  - Meminta bantuan kepada teman sejawat untuk mengamati proses perbaikan 

pembelajaran. 
 
 b. Proses Pelaksanaan (Acting) 

Langkah-langkah pelaksanaan perbaikan pembelajaran peningkatan kemampuan 
melakukan perkalian dan pembagian bilangan 1-100 dengan menggunakan 
permainan dakon sebagai berikut: 
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1. Kegiatan Awal (5 menit) 
- Mengucapkan salam 
- Mengabsen siswa 
- Menyiapkan media pembelajaran 
a. Mengadakan apersepsi 

Contoh : Sebutkan jenis-jenis operasi hitung ! 
b. Orientasi : Coba sebutkan contoh-contoh perkalian dan pembagian bilangan 1-100! 
c. Motivasi : Mengajak anak untuk menyebutkan contoh-contoh perkalian dan 

pembagian bilangan 1-100 
2. Kegiatan Inti (20 menit) 

a. Eksplorasi 
- Guru menjelaskan secara singkat jenis-jenis operasi hitung. 
- Guru menuliskan contoh-contoh operasi hitung perkalian bilangan 1-100. 
- Guru menuliskan contoh-contoh operasi hitung pembagian bilangan 1-100. 
- Guru melakukan Tanya jawab tentang operasi hitung perkalian dan pembagian 

bilangan 1-100. 
- Guru membagi lembar soal latihan dan membimbing secara bergantian. 

b. Elaborasi 
- Guru mengelompokkan siswa, setiap kelompok terdiri dari 2 siswa untuk 

melakukan permainan dakon. 
- Guru membimbing siswa untuk lebih fokus melakukan operasi perkalian dan 

pembagian bilangan 1-100 menggunakan manik-manik dan lubang dakon. 
- Guru membantu siswa untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian 

bilangan 1-100 pada lembar soal latihan yang sudah diberikan. 
c. Konfirmasi  

- Guru bersama siswa membuat rangkuman tentang operasi hitung perkalian 
dan pembagian bilangan 1-100. 

- Perkalian adalah penjumlahan bilangan yang dilakukan secara berulang-ulang. 
Contoh :  4 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 

- Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh : 20 : 4 = 5 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Memberikan rangkuman hasil Tanya jawab untuk dicatat. 
b. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. 
c. Memberikan tes soal-soal secara tertulis. 
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d. Memberikan tugas mandiri bagi siswa yang mengalami perbaikan. 

 
 c. Proses Pengamatan (Observing) 
  Pada tahap pengamatan peneliti meminta bantuan kepada teman sejawat untuk 

mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat kegiatan. Adapun kegiatannya 
adalah : 

  - Observer mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat kekurangan 
maupun kelemahan untuk didiskusikan. 

  - Observer mengamati kegiatan siswa dan kegiatan guru.  
  - Data diperoleh dari hasil ulangan tes formatif dengan pokok bahasan 

“Melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100” dengan 
instrumen berupa  soal tes formatif yang terdiri atas pilihan ganda, isian dan 
uraian singkat dilengkapi dengan pedoman penilaian. 

 
 d. Proses Analisis dan Refleksi (Reflecting) 
  Refleksi pada siklus II dilaksanakan dengan maksud untuk mengukur ketercapaian 

hipotesi tindakan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Ternyata setelah 
pembelajaran siklus II berakhir dengan mengoptimalkan penggunaan alat 
pelajaran, berupa alat bermain dakon dan metode demonstrasi penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran dapat lebih meningkat dan memperoleh hasil yang 
memuaskan. Belajar dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I 
dimana perhatian siswa hanya tertuju pada permainan dakon, maka pada siklus II 
guru melakukan refleksi dengan memfokuskan siswa pada materi operasi 
perkalian dan pembagian bilangan 1-100 dengan memberikan lembar-lembar soal 
yang harus dikerjakan siswa dan diberi batas waktu. Sehingga dari 29 siswa yang 
memperoleh nilai tuntas sejumlah 24 siswa. Jadi tidak perlu diadakan perbaikan 
pembelajaran pada siklus III. 

 
3.3. Data dan Cara Pengumpulan 

Mengingat penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas, maka 
lingkungan alamiah merupakan data langsung dengan perspektif peristiwa-peristiwa 
(sosial dan pendidikan) yang merupakan kajian utamanya. Oleh karena itu, dalam 
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penelitian ini yang dijadikan data adalah : 
a. Data mengenai jumlah siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan 

Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012.  
b. Data mengenai kemampuan melakukan operasi perkalian dan pembagian siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan 
Tahun Ajaran 2011/2012. 

c. Data mengenai prestasi belajar siswa siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum 
Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 

Dalam mengerjakan penelitian ini, pengumpulan data merupakan salah satu 
langkah penting. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas 
dengan materi melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100 
digunakan 3 metode, yaitu : 
a. Metode Observasi 

Nasution (1998) dalam Sugiyono (2008), menyatakan bahwa observasi 
adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja 
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia, kenyataan yang diperoleh melalui 
observasi. Sedangkan Marshall (1995) dalam Sugiyono (2008), menyatakan 
bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku 
tersebut. 

Adapun cara yang dilakukan dalam observasi adalah dengan mengamati 
kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran melakukan operasi perkalian 
dan pembagian pada siswa kelas IV di SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan 
Gabus.  

 
b. Metode Wawancara 

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008) mendefinisikan 
interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk memperoleh informasi 
dan ide melalui tanya jawab. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberkan jawaban atas 
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pertanyaan tersebut (Moleong, 2009 186 ). 
Dalam kegiatan wawancara ini peneliti akan bertanya kepada Kepala 

Sekolah dan guru di SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten 
Grobogan tentang kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa segera dilakukan 
evaluasi atau refleksi.  

 
c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk 
menyelidiki benda-benda yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental 
(Sugiyono, 2008). 

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-
data dan informasi serta pengetahuan kepustakaan yang berkaitan dengan materi 
penelitian tindakan kelas ini yaitu tentang bagaimana meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas IV di SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus 
Kabupaten Grobogan. Dokumen yang akan diambil adalah sebagai berikut : 
- Foto proses kegiatan belajar matematika siswa melalui permainan dakon 
- Data jumlah murid Kelas IV Tahun Ajaran 2011 / 2012 

 
3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1. Uji Validitas 
Suharsimi Arikunto (2006:168) mengatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah 
instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 
mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dasar pengambilan 
keputusan item yang valid berdasarkan kriteria Singgih Santoso (Wahyuningsih, 
2009:28) bahwa suatu item instrumen dianggap valid jika memiliki koefisien corrected 

item to total correlation ≥ 0,1. 
Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa maka yang 

menjadi Instrumennya berupa tes formatif. Tes formatif berbentuk pilihan ganda dan 
uraian yang harus dikerjakan siswa secara individu. Hasil uji validitas yang dilakukan 
dari 15 soal, ada 3 soal yang kurang valid yang ditunjukkan pada soal nomor 4, 7 
pada pilihan ganda dan nomor 5 pada soal uraian. Soal yang valid ditunjukkan pada 
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soal nomor: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 pada soal pilihan ganda, dan soal nomor 1, 2, 3, 4 
pada soal uraian. Dari hasil uji validitas terlihat masih banyak yang valid jadi 
instrumen tidak perlu diperbaiki dan bisa dijadikan alat ukur keberhasilan belajar 
siswa pada pembelajaran matematika tentang operasi perkalian dan pembagian 
bilangan 1-100. 

 
3.4.2.  Uji Reliabilitas 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian selain harus valid, juga harus 
reliable. Hasil uji reliabilitas instrumen dengan variabel keberhasilan belajar 
matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum, Kecamatan Gabus, 
Kabupaten Grobogan menunjukkan lebih dari 0,7. Dari 15 soal hanya 3 soal yang 
kurang valid dan instrumen bisa dipakai dengan demikian instrumen ini reliabel. 

  
3.5. Indikator Kerja 

Indikator kerja merupakan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan yang 
dilakukan. Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yang menjadi indikator kerja adalah 
dengan melalui permainan dakon dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan 1-100 pada mata pelajaran 
Matematika kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten 
Grobogan.  

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat 
dilihat dari : 
Meningkatnya hasil belajar matematika siswa terutama melakukan operasi perkalian 
dan pembagian bilangan 1-100 dengan rata-rata nilai ulangan harian minimal 75%. 
Dengan KKM 75. 
 

3.6. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis untuk 

mendapatkan data yang benar-benar valid. Sehingga hipotesis yang menyatakan 
bahwa melalui permainan dakon, hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 
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2011/2012 akan meningkat nantinya bisa diketahui diterima atau ditolak. Analisis 
dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, memaparkan atau 
mendeskripsikan data dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, serta menyimpulkan 
dalam bentuk pertanyaan berdasarkan analisis yang dilakukan yaitu refleksi 
(renungan atau mengingat kembali apa yang sudah berhasil dikerjakan). Berdasarkan 
hasil refleksi, guru melakukan perencanaan tindak lanjut yang berupa revisi dari 
rencana lama atau baru sama sekali. 

Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data 
triangulasi yaitu dengan menggunakan berbagai metode/teknik untuk menganalisis 
data-data yang sudah dikumpulkan. Langkah-langkah yang peneliti lakukan sebagai 
berikut:  
a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan kepada Kepala Sekolah, Guru 

Kelas dan peserta didik. 
b. Mengecek data melalui berbagai sumber data, yaitu dari Kepala Sekolah dicek 

melalui Guru Kelas, lalu Guru Kelas dicek melalui peserta didik 
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan, yaitu melalui Rencana Perbaikan Pembelajaran, Hasil Rangkuman 
Nilai Anak 

d. Melengkapi data dan mernbandingkan dengan data yang telah ditemukan 
melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti akan terjun ke lapangan 
sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan 
(Sugiyono, 2008). 

  Hasil analisis data akan disajikan dalam pembahasan, dimana peneliti 
menyajikan hasil nalisis data dalam bentuk tabel, grafik dan uraian deskriptif dan bisa 
diperoleh kesimpulan sementara bahwa melalui permainan dakon ada peningkatan 
hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandanharum Kecamatan 
Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012.  

 


