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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

           Kegiatan penelitian dilaksanakan di kelas IV semester II SD Negeri Pungangan 

02 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang di tempat  peneliti mengajar, karena pada 

sekolah tersebut hasil belajar matematika tentang sifat-sifat bangun ruang masih di 

bawah rata-rata standar ketuntasan minimal yaitu dengan niali 70 pada kondisi awal. 

    Pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika 

tentang sifat-sifat bangun ruang di kelas IV semester II SD Negeri Pungangan 02 

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.Adapun jadwal pelaksanaan penelitian adalah 

seperti pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
Maret 2012 

1 2 3 4 5 

 Siklus I      

1 Perencanaan Tindakan x     

2 Pelaksanaan Tindakan  x x   

3 Observasi   x   

4 Evaluasi   x   

5 Refleksi   x   

 Siklus II      

1 Perencanaan Tindakan   x   

2 Pelaksanaan Tindakan    x x 

3 Observasi     x 

4 Evaluasi     x 

5 Refleksi     x 

 

3.2. Variabel yang Akan Diteliti 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. 
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3.1.1. Variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel yang dilambangkan dengan 

huruf x merupakan variabel yang mempengaruhi yaitu model pembelajaran kerja 

kelompok menekankan adanya kerja sama. Untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain. 

3.1.2. Variabel terikat adalah merupakan variabel yang yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang dilambangkan 

dengan huruf y yaitu variabel yang dipengaruhi yaitu hasil belajar matematika. Hasil 

belajar matematika ini diartikan suatu simbol keberhasilan siswa dalam menyelesaikan 

mata pelajaran matematika yang dinyatakan nilai atau skor. Pengukuran variabel ini 

dilakukan dengan tes akhir pelajaran. 

 

3.3. Rencana Tindakan 

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua siklus dengan berbagai kemungkinan 

perubahan yang dianggap perlu. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan penulis melakukan beberapa langkah diantaranya 

adalah: 

1) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun ruang. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) matematika tentang sifat-

sifat bangun ruang yang akan dilaksanakan pada proses perbaikan 

pembelajaran. 

3) Membuat soal-soal formatif tentang sifat-sifat bangun ruang yang akan diberikan 

siswa pada saat perbaikan pembelajaran. 

4) Menyiapkan alat berupa bangun ruang, yang akan disampaikan pada saat 

proses perbaikan pembelajaran berlangsung. 

5) Membuat lembar kerja siswa (LKS) yang akan disampaikan pada saat proses 

perbaikan pembelajaran. 
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6) Membentuk kelompok-kelompok diskusi menjadi 5 kelompok yang akan 

dilaksanakan pada proses perbaikan pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus I, penulis melakukan aktivitas-

aktivitas sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan bangun ruang sebagai 

apersepsi 

b) Memberi penguatan dan motivasi 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Membentuk kelompok 

Guru bersama siswa membentuk kelompok-kelompok belajar, menjadi 4 

kelompok, tiap kelompok beranggotakan 4 siswa. Pada kesempatan ini 

guru menjelaskan tujuan, kebutuhan dan gambaran mengenai kegiatan-

kegiatan yang harus dikerjakan oleh kelompok. 

b. Pemberian tugas-tugas kepada kelompok 

Guru memberikan tugas-tugas kepada siswa menurut kelompoknya 

masing-masing. Pada kesempatan ini guru memberikan petunjuk-petunjuk 

mengenai pelaksanaan tugas dan berbagai aspek kegiatan yang mungkin 

dilakukan oleh setiap kelompok dalam rangka mewujudkan hasil kerja 

kelompok sebagai satu kesatuan. 

c. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugasnya 

Siswa bekerja sama secara gotong royong menyelesaikan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya dalam rangka mewujudkan hasil kerja 

kelompoknya masing-masing. Guru mengawasi, mengerahkan atau 

mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan dalam rangka menjamin 

ketertiban dan kelancaran tugas kelompok. 

d. Melakukan penilaian 
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Guru dan siswa melakukan penilaian terhadap cara kerja sama dan 

aspek-aspek yang sesuai dengan tujuannya meliputi penilaian individual, 

kelompok maupun kelas sebagai satu kesatuan. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Secara individual siswa mengerjakan tes formatif. 

b) Guru melakukan penilaian. 

c) Guru memberikan pekerjaan rumah. 

c. Observasi 

Tugas pengamat teman sejawat adalah mencatat segala aktivitas selama 

proses pembelajaran berlangsung baik dari sisi guru maupun siswa sejak 

dimulainya pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Untuk mendapatkan 

hasil yang memuaskan pengamat mengambil posisi duduk  dibarisan belakang 

siswa, dengan lembar observasi sebagai berikut: 

d. Evaluasi  

 Siswa aktif dalam proses pembelajaran karena guru selalu memotivasi 

sehinga keaktivan siswa telihat. Guru belum memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa pada saat selesai menyampaikan materi pembelajaran. Akibatnya 

beberapa siswa ada yang merasa bingung. 

e. Refleksi 

Tahap ini dilakukan penulis untuk melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, terutama yang berkaitan dengan 

kelemahan atau kekurangan maupun kelebihan pada saat pelaksanaan perbaikan 

pada siklus I. Bahan refleksi diambil dari hasil observasi yang diberikan oleh 

teman sejawat. Dalam tahap refleksi ini penulis mengelompokkan aspek-aspek 

mana yang sudah bagus dan aspek-aspek mana yang masih kurang untuk 

diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 



17 
 

 
 

1. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun ruang. 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) matematika tentang sifat-

sifat bangun ruang yang akan dilaksanakan pada proses perbaikan 

pembelajaran. 

3. Membuat soal-soal formatif tentang sifat-sifat bangun ruang yang akan diberikan 

siswa pada saat perbaikan pembelajaran. 

4. Menyiapkan alat berupa bangun ruang, yang akan disampaikan pada saat 

proses perbaikan pembelajaran berlangsung. 

5. Membuat lembar kerja siswa (LKS) yang akan disampaikan pada saat proses 

perbaikan pembelajaran. 

6. Membentuk kelompok-kelompok diskusi menjadi empat kelompok yang akan 

dilaksanakan pada proses perbaikan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini penulis 

lakukan dengan mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

penulis susun antara lain sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun ruang sebagai 

apersepsi 

b) Memberi penguatan dan motivasi 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Membentuk kelompok 

Guru bersama siswa membentuk kelompok-kelompok belajar, menjadi 4 

kelompok, tiap kelompok beranggotakan 4 siswa. Pada kesempatan ini guru 

menjelaskan tujuan, kebutuhan dan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang 

harus dikerjakan oleh kelompok. 

b. Pemberian tugas-tugas kepada kelompok 
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Guru memberikan tugas-tugas kepada siswa menurut kelompoknya masing-

masing. Pada kesempatan ini guru memberikan petunjuk-petunjuk mengenai 

pelaksanaan tugas dan berbagai aspek kegiatan yang mungkin dilakukan oleh 

setiap kelompok dalam rangka mewujudkan hasil kerja kelompok sebagai satu 

kesatuan. 

c. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugasnya 

Siswa bekerja sama secara gotong royong menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dalam rangka mewujudkan hasil kerja kelompoknya 

masing-masing. Guru mengawasi, mengerahkan atau mungkin juga menjawab 

beberapa pertanyaan dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran tugas 

kelompok. 

d. Melakukan penilaian 

Guru dan siswa melakukan penilaian terhadap cara kerja sama dan aspek-aspek 

yang sesuai dengan tujuannya meliputi penilaian individual, kelompok maupun 

kelas sebagai satu kesatuan. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a) Secara individual siswa mengerjakan tes formatif. 

b) Guru melakukan penilaian. 

c) Guru memberikan pekerjaan rumah. 

c. Observasi 

Tugas pengamat teman sejawat adalah mencatat segala aktivitas selama proses 

pembelajaran berlangsung baik dari sisi guru maupun siswa sejak dimulainya 

pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan pengamat mengambil posisi duduk  dibarisan belakang siswa,  

d. Evaluasi  

    Siswa aktif dalam proses pembelajaran karena guru selalu memotivasi 

sehinga keaktivan siswa telihat. Guru belum memberikan kesempatan bertanya 

kepada siswa pada saat selesai menyampaikan materi pembelajaran. Akibatnya 

beberapa siswa ada yang merasa bingung. 
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e. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan ternyata hasil pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran siklus II menunjukkan adanya peningkatan yang sangat berarti dan 

sangat memuaskan baik aktivitas yang dilakukan guru maupun siswa.Atas dasar itulah 

penulis dan pengamat melakukan diskusi terkait pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus II yang telah dilaksanakan.Hasil diskusi antara penulis dan pengamat menjadi 

bahan refleksi bagi penulis. 

 

3.4. Teknik dan alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu 

teknik tes dan teknik observasi.Teknik tes digunakan untuk mengukur kemajuan 

belajar siswa dalam bentuk nilai hasil belajar. Teknik obsevasi digunakan untuk 

merekam aktivitas siswa dalam pembelajaran maupun untuk mengetahui kemajuan 

proses pembelajaran. 

 

3.4.2. Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data meliputi butir soal tes dan lembar observasi.Butir soal tes 

digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam mengukur hasil belajar 

matematika setelah dilakukan tindakan. Sedangkan lembar observasi dalam 

penelitian ini berisikan catatan kejadian selama proses pembelajaran berlangsung. 

Lembar observasi merupakan alat untuk memantau dan mengumpulkan data 

perkembangan serta kemajuan siswa dengan mengikuti proses pembelajaran 

maupun untuk mengumpulkan data perkembangan dari proses pembelajaran itu 

sendiri. 

 

3.5.  Indikator Kinerja 

  Sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan menganalisis data yang 

diperoleh perlu ditetapkan indicator kinerja dalam penelitian. Dari nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa pada ulangan harian sebelumnya dan berdasarkan pengalaman-

pengalaman sebelumnya jika dibandingkan dengan variasi metode pembelajaran yang 
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diterapkan kali ini maka indikator keberhasilan kinerja dalam penelitian ini dalam bentuk 

hasil belajar siswa adalah adanya peningkatan perolehan nilai rata-rata ulangan harian 

mata pelajaran Matematika minimal 70, karena KKM yang ditetapkan adalah 70, dan 

adanya peningkatan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Adapun target 

dalam penelitian ini adalah 100%  memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan yaitu 

70. 

 

3.6.  Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder.Analisis data yang pertama merupakan analisis dari data primer yaitu 

analisis hasil belajar matematika.Hasil belajar matematika dianalisis dengan 

diskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai data awal tes antar siklus dengan 

indkator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.Sedangkan analisis data yang 

kedua adalah analisis data sekunder. Data dari hasil observasi tindakan dianalisis 

dengan cara diskriptif kualitatif dan dilakukan refleksi dari beberapa kejadian 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


