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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

III.1.     Seting  Penelitian 
III.1.1.  Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kelas V SDN 1 Tambakrejo Kecamatan Wirosari 
Kabupaten Grobogan. Pemilihan tempat ini berdasarkan pada pertimbangan   : 
III.1.1.1.  Hasil  pembelajaran Matematika dengan Kompetensi Dasar Penjumlahan dan      
Pengurangan bilangan bulat di kelas V SDN 1 Tambakrejosangat memprihatinkan baru 
26% yang   telah tuntas dari KKM. 
III.1.1.2.  Peneliti adalah sebagai Guru di SDN 1 Tambakrejo sehingga mudah untuk 
memperoleh data-data yang diperlukan. 
III.1.1.3.    Situasi dan kondisi SDN 1 Tambakrejo sangat mendukung untuk diadakannya   
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
III.1.2.   Subyek Penelitian 
   Subyek Penelitian ini adalah semua siswa kelas V SDN 1 Tambakrejo Kecamatan 
Wirosari Kabupaten Grobogan yang bejumlah 30 siswa, 15 siswa laki-laki dan 15 siswa 
perempuan. . 
III.1.3.   Waktu Penelitian                                                                                        
   Penelitian ini direncanaka dengan 2 Siklus dilaksanakan selama 3 bulan atau pada awal 
semester 1, yaitu dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 
2011, di SD Negeri1 Tambakrejo  Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Alasan 
dilaksanakannya penelitian ini mulai bulan tesebut, karena hari-hari tersebut merupakan 
hari efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal sebagai berikut : 
 

No Tanggal Waktu Keterangan 

1 
 

6 Oktober 2011 
13 Oktober 2011 

07.00 – 08.45 
07.00 – 08.45 

Siklus I :  Pertemuan I 
  Pertemuan II 

2 20 Oktober 2011 
27 Oktiber 2011 

07.00 – 08.45 
07.00 – 08.45 

Siklus II:  Pertemuan I 
  Pertemuan II 
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III.1.4.   Karakteristik Peserta didik 
 Karakteristik peserta didik Kelas V SD Negeri 1 Tambakrejo dapat dipaparkan 
sebagai berikut: 
III.1.4.1. Jumlah Siswa 30, yaitu terdiri dari laki-laki sebanyak 15 Siswa dan perempuan 
sebanyak 15 siswa.   
III.1.4.2.  Siswa yang tergolong pandai 8 siswa. 
III.1.4.3.  Sepuluh ( 10 ) siswa berkemampuan rata-rata. 
III.1.4.4.  Dua belas ( 12 ) siswa berkemampuan rendah. 
 Berdasarkan karakteristik siswa seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa 
dalam proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari hanya siswa- siswa yang 
tergolong pandai saja yang biasanya aktif dan siswa yang berkemampuan rendah 
biasanya sangat tergantung pada siswa lain yang aktif. 

III.2.    Variabel Penelitian 
  Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 
Tindakan Kelas yang dimaksud adalah pemilihan dan perumusan masalah. Persoalan 
Penelitian merupakan persoalan yang berhubungan dengan variable – variable penelitian. 
Variabel dalam penelitian tindakan kelas berupa variable input, variabel proses, dan 
variable output.  
 Variabel input adalah Variabel masukan yang dijadikan bahan pertimbangan 
diadakannya PTK. Disini variabel inputnya proses pelaksanaan pembelajaran sebelum 
diadakannya tindakan perbaikan dan nilai hasil tes pormatif penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat di kelas v SDN 1 Tambakrejo . 
         Sedangkan Variabel operasionalnya adalah tindakan atau langkah-langkah yang 
dilakukan dalam proses perbaikan Pembelajaran yaitu dengan menerapkan teori Bruner. 
         Variabel output adalah nilai hasil belajar siswa setelah diadakannya perbaikan 
pembelajaran, termasuk juga rasa keingintahuan peserta didik, kemampuan peserta didik 
mengimplementasikan pengetahuan, motivasi belajar peserta didik, sikap terhadap 
pengalaman mengajar yang dilaksanakan melalui tindakan perbaikan. 
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III.3.   Rencana Tindakan 
 Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Konsep pokok yang 
digunakan dalam palaksanaan penelitian ini menurut Kemmis dan Mc Taggart ( Arikunto 
Suharsimi,2006 ) terdapat 4 tahap rencana tindakan meliputi:perencanaan ( planning), 
tindakan ( Acting ),pengamatan ( observing ), dan refleksi ( reflekting ). Rincian prosedur 
tindakan adalah sebagai berikut : 
III.3.1.    Siklus I 
III.3.1.1.  Perencanaan ( planning ) 
              Tahap perencanaan pada siklus I ini antara lain terdiri atas : 
III.3.1.1.1. Merancang rencana pembelajaran siklus I pokok bahasan tentang Operasi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dengan menerapkan teori Bruner yaitu 
menampilkan KBM menurut tahap Enaktif , Ikonik dan Simbolik. 
III.3.1.1.2.  Menjelaskan materi dengan menerapkan teori Bruner.  
III.3.1.1.3. Pembuatan lembar soal evaluasi dan lembar kerja siswa yang berupa soal  
untuk mengetahui kemampuan siswa memahami materi. 
III.3.1.1.4. Pembuatan lembar observasi yang  digunakan untuk mengobservasi/ 
mengamati  proses jalannya pembelajaran mata pelajaran Matematika dengan 
menerapkan teori Bruner. 
III.3.1.2. Tindakan ( acting ) 
            Tahap Tindakan ini meliputi : 
III.3.1.2.1. Membuka pelajaran meliputi apersepsi, tujuan pembelajaran dan materi yang 
akan dipelajari. 
III.3.1.2.2. Guru menjelaskan materi Penjumlahan dan Pengurangan bilangan Bulat    
secara  garis besar.. 
III.3.1.2.3. Siswa  mengerjakan LKS yang menuntun siswa untuk menemukan konsep    
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media mobil-mobilan pada   garis 
bilangan. 
III.3.1.2.4.  Presentasi hasil kerja kelompok ( diskusi Kelas ). 
III.3.1.2.5.  Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 
III.3.1.2.6. Guru membagikan soal tertulis ( isian ) untuk dikerjakan secara individu, 
sebagai sarana pengukuran tingkat pemahaman dan tingkat keberhasilan belajar siswa. 
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III.3.1.2.7.  Pemantapan dan tindak lanjut dengan mendorong siswa untuk menginternali- 
sasikan kosnsep, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan sehari-
hari dan menyisipkan pesan moral mengenai ciptaaan Tuhan YME, dan karakter sikap 
tanggung jawab, percaya diri dan sikap kerjasama. 
III.3.1.3.  Observasi (observing) 
   Observasi atau pengamatan dilakukan saat PBM berlangung dalam mata pelajaran 
Matematika dengan menerapkan teori Bruner. Observasi akan dilakukan oleh rekan 
sejawat yaitu guru kelas VI, saat penulis melaksanakan proses pembelajaran. Observasi 
dilakukan untuk mengetahui jalannya kegiatan pembelajaran dan digunakan untuk 
pedoman pelaksanaan perbaikan pada tahap berikutnya. 
III.3.1.4.   Refleksi (Reflecting) 
 Analisa dari penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan hasil tes belajar 
siswa pada mata pelajaran Matematika materi “Operasi  penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat” dengan menggunakan teori Bruner. Membandingkan hasil tes belajar 
peserta didik dari kondisi awal dengan hasil belajar pada siklus I. Hasil tes peserta didik 
digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika. Analisa juga akan menggunakan hasil observasi proses pembelajaran yang 
dilaksanakan pada siklus tiap kali pertemuan. Hasil observasi digunakan untuk 
menganalisis kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran. Dari kekurangan pembelajaran 
pertemuan pertama digunakan untuk menentukan kegiatan perbaikan pada kegiatan 
pembelajaran pertemuan kedua dan seterusnya. 
III.3.2.   Siklus II 
  Setelah siklus pertama selesai, jika hasil belum memenuhi indikator pencapaian 
yang diharapkan, maka dilanjutkan siklus ke II. Pada siklus II,kegiatan pembelajaran akan 
dilakukan sama seperti pada siklus I akan menerapkan pembelajaran dengan menerapkan 
teori Bruner dan menggunakan media yang tepat ( mobil-mobilan ) pada garis bilangan 
dari kayu. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia di SD 
tempat dilakukannya penelitian ( 2 X 35 menit ). 
III.3.2.1    Perencanaan ( planing  ) 
               Perencanaan dibuat sama dengan perencanaan pada siklus I, diantaranya 
merancang RPP dengan pokok bahasan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan 
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bulat dengan menggunakan alat peraga dan teori Bruner  sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan, membuat Lembar kerja siswa ( LKS ) ,soal evaluasi berupa soal isian, membuat 
lembar observasi ( sama dengan lembar observasi siklus I). 
III.3.2.2  Tindakan ( acting ) 
              Tindakan dalam siklus II dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat 
,yaitu proses pembelajaran dengan menerapkan Teori Bruner. Dalam proses KBM 
menampilkan tahap-tahap pembelajaran Enaktif , Ikonik dan Simbolik.  
III.3.2.3  Observasi ( observing ) 
               Observasi dalam siklus II dilakukan oleh guru kelas VI untuk mengetahui jalannya 
kegiatan balajar mengajar dengan menggunakan Teori Bruner. Setelah dilaksanakan 
tindakan dan observasi dilanjutkan dengan refleksi.  
III.3.2.4   Refleksi ( reflecting ) 
           Seperti halnya pada siklus I pada siklus II perlu juga diadakan refleksi hasil kegiatan 
belajar mengajar, untuk mengetahui hasil yang didapat setelah dilakukan tindakan 
perbaikan pembelajaran pada siklus II. Siklus II merupakan penyempurnaan dari 
kelemahan dan kekurangan pada siklus sebelumnya. 

III.4.   Data dan sumber data. 
 Data penelitian yang dikumpulkan meliputi informasi tentang proses pembelajaran, 
kemampuan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat ( nilai hasil tes pormatif ),  
motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran serta kemampuan guru dalam menyusun 
rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran ( termasuk penggunaan strategi 
pembelajaran ) di kelas. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber diantaranya :  
III.4.1  Informan atau nara sumber,siswa dan teman sejawat. 
III.4.2  Tempat dan peristiwa berlangsungnya pembelajaran Matematika. 
III.4.3  Dokumen atau arsip yang antara lain Kurikulum , RPP,lembar pengamatan.dan nilai 
hasil tes pormatif. 

III.5   Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data 
III.5.1 Teknik  Pengumpulan data 
 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
sebagai berikut : 
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III.5.1.1   Wawancara 
   Wawancara awal dilakukan pada guru dan siswa untuk menentukan tindakan 

dengan observer setelah tindakan pembelajaran siklus I dan siklus II Wawancara 
dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Wawancara juga dilakukan untuk 
mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran 
apakah sudah sesuai dengan RPP atau belum atau kelemahan lainya.  
III.5.1.2.   Observasi 
              Observasi dilaksanakan oleh observer untuk memperoleh data kemampuan 
berpikir siswa yang terdiri dari beberapa deskriptor yang ada selama pembelajaran 
berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 
disusun.  
III.5.1.3.   Test 
           Test dilaksanakan setiap akhir siklus, hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil 
yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan. Test tersebut berbentuk isian, agar 
banyak materi tercakup 
III.5.2.  Instrumen Pengumpulan Data. 
 Pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik kelas V pada 
mata pelajaran Matematika di SD Negeri 1 Tambakrejo Kecamatan Wirosari dengan 
menerapkan Teori Bruner  instrumennya adalah soal – soal tes tertulis untuk mengetahui 
hasil belajar peserta didik, lembar observasi serta wawancara dan diskusi dengan teman 
sejawat. Soal tes penjumlahan dan pengurangan diberikan pada akhir pembelajaran 
pertemuan kedua.    
Adapun kisi  – kisi soal dapat dilihat pada table berikut :   
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Tabel 3.1 
Kisi – kisi soal tes tertulis mata pelajaran Matematika  kelas V semester 1   

SD Negeri 1 Tambakrejo th 2011/2012 
Standar 
Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Item 

Isian 
Melakukan 
operasi hitung 
bilangan bulat 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Melakukan operasi 
hitung bialangan 
bulat termasuk 
dengan sifat -
sifatnya 

Menjumlahkan bilangan bulat 
positif dengan bilangan positf 

 
     1 

Menjumlahkan bilangan bulat 
positif dengan bilangan bulat 
negatif.. 

      
     2 

Menjumlahkan bilangan bulat 
negatif dengan bilangan bulat 
positif. 

   
     3 

Mejumlahkan bilangan bulat 
negatif dengan bilangan bulat 
negatif. 

     
     4 
  

Mengurangi bilangan bulat 
positif dengan bilangan bulat 
positif. 

    
     5 

Mengurangi bilangan bulat 
positif dengan bilangan bulat 
negatif. 

     
     6 

Mengurangi bilangan bulat 
negatif dengan bilangan bulat 
positif 

    
     7 

Mengurangi bilangan bulat 
negatif dengan bialangan bulat 
negatif. 

    
     8 

  
 Observer ikut berperan secara pasif dalam pembelajaran. Observer melaksanakan 
pengamatan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan kisi-kisi 
lembar pengamatan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Kisi – kisi instrument observasi kegiatan guru dalam menggunakan alat peraga dan 

penerapan teori Bruner dalam pembelajaran mata pelajaran Matematika di kelas V SD 
Negeri 1 Tambakrejo. 

 

Konsep Konsep yang 
diamati Indicator Keteran

gan 
Penerapan  
Pembelajar- 
an menurut  
teori Bruner 

Pra Pembelajaran 1. Membuat bahan ajar.  
2. Menata tempat duduk sebelum   
    pembelajaran dimulai. 
3. Kesiapan intrumen pembelajaran. 

 

Kegiatan Awal  1.Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 2.Memberikan  
motivasi   
   kepadapeserta  didik. 

 

Kegiatan Inti  1. Penguasaan materi pembelajaran. 
2. Keterampilan dalam penggunaan    
    alat peraga dan teori Bruner. 
3. Penggunaan media secara efektif   
   dan efisien. 
4.Tahapan Pembelajaran menurut    

Teori Bruner  
5. Melibatkan peserta didik dalam 
   pemanfaatan alat peraga    
   garis bilangan. 
5 .Merespon positif partisipasi peserta  
    didik 
6. Pemberian peringatan. 
7.Menumbuhkan antusias peserta didik   
   dalam belajar 

 

Penutup  1.Menyusun rangkuman bersama 
peserta didik. 
2. Melakukan refleksi. 
3. Memberikan umpan balik 

 

 
 Setelah melakukan pengamatan serta diikuti dengan kajian dokumen, penelitii  juga 
melakukan wawancara atau diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh beberapa 
hal masukan yang berkaitan minat belajar anak di rumah. 

III.6   Validasi data 
 Tehnik yang digunakan untuk memeriksa validasi data antara lain adalah 
Triangulasi data dan review informan kunci. 
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Triangulasi data adalah tehnik pemeriksaan validasi data dengan memanfaatkan sarana di 
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data itu ( Lexy 
J.Moleong,1995 : 178 ) 
 Review informan kunci adalah mengkonfirmasikan data atau interpretasi temuan 
kepada informan kunci sehingga diperoleh kesepakatan antara peneliti dan informan 
tentang data atau interpretasi temuan tersebut.  

III.7.   Indikator Kinerja 
Rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan atau 
keefektifan penelitian ini adalah : 
Peningkatan nilai hasil belajar siswa dalam menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat. 
Diharapkan setelah diadakan PTK ini terjadi peningkatan hasil belajar siswa  dari kondisi 
awal  yang  tuntas KKM hanya 26% menjadi ≤ 90%. Nilai rata kelas meningkat dari kondisi 
awal hanya 50 menjadi 75. 

III.8   Analisis  Data 
 Tehnik analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis data-data yang telah 
berhasil dikumpulkan antara lain dengan tehnik deskriptif komparatif ( statistik deskriptif 
komparatif ) dan tehnik analitis kritis. 
Analisis data dilakukan setelah masa pengumpulan data selesai mengikuti langkah-
langkah berikut : 
 Mempelajari kembali keseluruhan analisis yang dilakukan pada masa pengumpulan 
data. 
III.8.1 Melakukan penambahan, pengembangan, dan perbaikan-perbaikan terhadap 
analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 
III.8.2   Menyusun simpulan sementara. 
III.8.3   Melakukan pengkajian ulang terhadap keseluruhan hasil analisis dan triangulasi. 
III.8.4   Penarikan simpulan akhir.  


