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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Setting dan Karakteristik Subyek Penelitian 

3.1.1  Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Simbangdesa 01yang terletak di Desa 

Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.Pelaksanaannya meliputi 2 siklus, 

yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada tiap siklus terdapat 2 kali pertemuan. Peneliti menentukan 

pelaksanaan waktu penelitian selama 3 bulan, yaitu  pada bulan Maret  sampai dengan 

Mei 2012. Waktu untuk melaksanakan tindakan pada bulan April 2012, dari siklus I yang 

terdiri dari tiga pertemuan yaitu tanggal 9,10, dan 11April 2012, dan Siklus II.yang terdiri 

dari tiga pertemuan, yaitu tanggal 16, 17, dan 18April 2012.Penyusunan laporan PTK 

dilaksanakan dibulan April dan Mei 2012. 

 

3.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

SiswaSDN Simbangdesa 01berjumlah 177 anak yang masing-masing kelas terdiri 1 

rombongan belajar. Masing-masing kelas diampu oleh guru kelas sebanyak 6 guru kelas,1 

guru pendidikan agama islam, 1 guru bahasa inggris, dan 1 guru olah raga. Proses belajar 

mengajar berlangsung mulai pukul 07.15 sampai dengan 12.30 siang, kecuali pada hari 

Jumat dan Sabtu yang berlangsung mulai dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 11.00 

siang. Jumlah tenaga kependidikan di SDN Simbangdesa 01adalah sebanyak 11 orang, 

dengan perincian 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas,1 guru  pendidikan agama Islam, 1 guru 

olah raga, 1 guru bahasa Inggris,dan 1 penjaga sekolah. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV SDN Simbangdesa 01sebanyak 15 siswa.  

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Simbangdesa 01sebanyak 

15 siswa. Laki-laki berjumlah 5 siswa, dan perempuan berjumlah 10 siswi. Kemampuan 

siswa relatif merata dengan komposisi 25 % di atas rata-rata, 50 % cukup, dan 25 % di 

bawah rata-rata.Latar belakang sosial ekonomi orang tua murid relatif rendah, yakni 

sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga perhatian dan kesadaran orang tua 
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terhadap pendidikan anak-anaknya juga rendah. Meskipun demikian, para guru tetap 

bersemangat dalam pengabdiannya demi kemajuan anak didiknya. Masing-masing kelas 

di sekolah ini telah memiliki jadwal pelajaran yang baik, dan selalu dilaksanakan dengan 

sistem guru kelas. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti ada dua yaitu: 

 

3.2.1  Variabel Bebas ( X ) 

Penggunaan metode kooperatif adalah pembelajaran yang menempatkan siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil (beranggotakan 4-5 siswa) dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda serta menekankan kerjasama dan tanggung jawab kelompok 

dalam mencapai tujuan yang sama. 

 

3.2.2   Variabel Terikat (Y) 

Hasil belajar matematika adalah kemampuan kognitif operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama dan atau bilangan pecahan 

berpenyebut berbeda serta menghasilkan tingkah laku yang dapat diamati yang berupa 

keterampilan dan kebiasaan. 

Tabel 3.1  Kisi-kisi Variabel 

No KD 
Indikator 

Pencapaian 
Indikator Soal 

No 

Soal 

Bentuk 

Soal 

1 

Menjumlahkan 

bilangan pecahan 

 

Menjumlahkan 

bilangan pecahan 

berpenyebut 

sama 

 

Siswa dapat 

menjumlahkan 

bilangan pecahan  

1 PG 

Disajikan gambar, 

siswa dapat 

menjumlahkan 

bilangan pecahan 

2 PG 

Disajikan gambar, 

siswa dapat 

menjumlahkan 

3 PG 
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bilangan pecahan 

 

 Menjumlahkan 

bilangan pecahan 

berpenyebut  tidak 

sama 

 

Siswa dapat 

menjumlahkan 

bilangan pecahan 

4 Isian 

Disajikan gambar, 

siswa dapat 

menjumlahkan 

bilangan pecahan 

5 Isian 

 

 

3.3 Rencana Tindakan 

Penelitian tindakan kelas bukan sebagai langkah-langkah yang statis terselesaikan 

dengan sendirinya, tetapi merupakan momen-momen dalam bentuk spiral yang 

menyangkut perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi (Ditjen Dikti, 1999 ; 

25).Pendekatan spiral, yang dikemukakan oleh C.Kemmis dan Mc.Taggart, R melalui 

siklus yang terdiri dari 3 tahap yakni rencana tindakan, tindakan dan observasi, dan 

refleksi 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 
PTK Pendekatan Spiral dari Kemmis S. dan Mc.Taggart, R 
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Jenis penelitian ini adalah termasuk Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Disebut 

PTK karena penelitian ini hanya dilakukan oleh guru di dalam kelas yang sedang 

berlangsung kegiatan belajar dan mengajar, atau dalam proses pembelajaran. PTK timbul 

atau dilaksanakan karena ada kesenjangan/perbedaan antara harapan dan kenyataan, 

sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan terjadi keadaan yang ideal.  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini direncanakan selama dua siklus, tiap 

siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, dan terdiri dari empat kegiatan yang akan 

dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi.  

3.3.1   Siklus Pertama 

Proses pelaksanaan pada siklus pertama mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

 

3.3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini, peneliti melakukan beberapa langkah, antara lain: 

a. Menelaah materi berdasarkan Kurikulum Tingkat  Satuan Pembelajaran (KTSP) agar 

dapat diketahui materi apa yang akan diajarkan.     

b. Menentukan materi yang akan diajarkan dalam tahap siklus I       

c. Melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan  tujuan  mengalokasikan  waktu   

yang   akan  digunakan.      

d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yakni Rencana pelaksanaan          

Pembelajaran  (RPP).  Yang  akan  digunakan  selama  proses  belajar-         

mengajar berlangsung dalam penelitian ini.     

e. Sebelum memulai proses pembelajaran peneliti melakukan pertemuanuntuk 

mengetahui kesiapan siswa.  

f. Membuat format observasi untuk merekam bagaimana kondisi belajar mengajar di 

kelas ketika pelaksanaan tindakan berlangsung.      

g. Merancang  dan  membuat   soal,  baik   soal  latihan  kelas,  soal  tugas          

pekerjaan rumah, LKS (lembar kegiatan  siswa)  

h. Mempersiapkan alat, bahan dan media pembelajaran lingkaran yang terbuat dari 

stereoform. 
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3.3.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang dilakukan pada penelitian ini disesuaikanrencana pembelajaran 

sebanyak tiga kali pertemuan dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Presentasi Kelas 

Materi penjumlahan bilanagn pecahan disampaikan pada siswa secara 

ekspositoris.Presentasi kelas ini meliputi tiga komponen, yakni pendahuluan, 

pengembangan dan praktik terkendali dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk maju ke depan kelas menyelesaikan masalah yang diberikan. 

b) Pembentukan Kelompok 

Membentuk kelompok yang terdiri dari lima siswa, dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnis. Fungsi 

utama kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat 

dalam kegiatan belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan anggota 

kelompok agar dapat menjawab kuis (tes) dengan baik. Termasuk belajar dalam 

kelompok adalah mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan 

meluruskan jika ada anggota kelompok yang mengalami kesalahan konsep. 

c) Kuis (tes) 

Setelah presentasi kelas dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau 

tes kelompok dilanjutkan dengan tes individual. Pada saat tes kelompok siswa 

diharuskan berdiskusi saling membantu, sedangkan pada saat tes individu, 

siswa tidak diperkenankan saling membantu menyelesaikan tes 

d) PenilaianKelompok dan Individual 

Skor kelompok diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok ditambah 

skor tes kelompok dibagi dua. Jadi setiap individu siswa dapat memberikan 

kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor kelompok.  

e) Penghargaan Kelompok 

 Kelompok dapat memperoleh sertifikat atau hadiah jika rata-rata skornya 

melampaui kriteria tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang. 
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3.3.1.3 Pengamatan  

Teman sejawat yang bertindak sebagai observer melakukan pengamatan saat 

peneliti sedang melaksanakan perbaikan pembelajaran.Hal yang diamati adalah 

keterlibatan  siswa dalam pembelajaran dan tindakan guru dalam mengajar. Hasil 

pengamatan berguna sebagai dasar untuk pemberian tidakan pada sikls II.Alat yang 

digunakan adalah lembar pengamatan. 

 

3.3.1.4 Refleksi 

Setelah dilakukan analisis, refleksi, dan berdasarkan hasil observasi teman 

sejawat terhadap pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I, ternyata ditemukan 

kelebihan dan kelemahan. 

 

3.3.2 Siklus II. 

Proses pelaksanaan pada siklus kedua mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

 

3.3.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini, peneliti melakukan beberapa langkah, antara lain: 

a. Menelaah materi berdasarkan Kurikulum Tingkat  Satuan Pembelajaran (KTSP) agar 

dapat diketahui materi apa yang akan diajarkan.     

b. Menentukan materi yang akan diajarkan dalam tahap siklus II 

c. Melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan  tujuan  mengalokasikan  waktu   

yang   akan  digunakan.      

d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yakniRencana pelaksanaan          

Pembelajaran  (RPP). Yang  akan  digunakan  selama  proses  belajar mengajar 

berlangsung dalam penelitian ini.     

e. Sebelum memulai proses pembelajaran peneliti melakukan pertemuanuntuk 

mengetahui kesiapan siswa.  

f. Membuat format observasi untuk merekam bagaimana kondisi belajar mengajar di 

kelas ketika pelaksanaan tindakan berlangsung.      
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g. Merancang  dan  membuat   soal,  baik   soal  latihan  kelas,  soal  tugas          

pekerjaan rumah, LKS (lembar kegiatan  siswa)  

h. Mempersiapkan alat, bahan dan media pembelajaran 

 

3.3.2.2  Pelaksanaan 

Penelitian pada siklus kedua dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan 

menggunakan prosedur sebagai berikut: 

a) Presentasi Kelas 

Materi pengurangan bilangan pecahan disampaikan pada siswa secara 

ekspositoris.Presentasi kelas ini meliputi tiga komponen, yakni pendahuluan, 

pengembangan dan praktik terkendali dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk maju ke depan kelas menyelesaikan masalah yang diberikan. 

b) Pembentukan Kelompok 

Membentuk kelompok yang terdiri dari lima siswa, dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnis. Fungsi 

utama kelompok adalah memastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat 

dalam kegiatan belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan anggota 

kelompok agar dapat menjawab kuis (tes) dengan baik. Termasuk belajar dalam 

kelompok adalah mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan 

meluruskan jika ada anggota kelompok yang mengalami kesalahan konsep. 

c) Kuis (tes) 

Setelah presentasi kelas dan kerja kelompok, siswa diberikan kuis atau 

tes kelompok dilanjutkan dengan tes individual. Pada saat tes kelompok siswa 

diharuskan berdiskusi saling membantu, sedangkan pada saat tes individu, 

siswa tidak diperkenankan saling membantu menyelesaikan tes. 

d) PenilaianKelompok dan Individual 

Skor kelompok diperoleh dari skor rata-rata anggota kelompok ditambah 

skor tes kelompok dibagi dua. Jadi setiap individu siswa dapat memberikan 

kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor kelompok.  
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e) Penghargaan Kelompok 

 Kelompok dapat memperoleh sertifikat atau hadiah jika rata-rata skornya 

melampaui kriteria tertentu dan hasil kerja tiap kelompok dipajang. 

 

3.3.2.3 Pengamatan  

Teman sejawat yang bertindak sebagai observer melakukan pengamatan saat 

peneliti sedang melaksanakan perbaikan pembelajaran. Hal yang diamati adalah 

keterlibatan  siswa dalam pembelajaran dan tindakan guru dalam mengajar. Alat yang 

digunakan adalah lembar pengamatan. 

 

3.3.2.4 Refleksi 

Setelah dilakukan analisis, refleksi, dan berdasarkan hasil observasi teman 

sejawat terhadap pelaksanaan penelitian pada siklus II, ternyata hasil belajar sudah 

optimal. 

 

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan data 

3.4.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari nilai tes siswa yang terdiri dari nilai individu, 

nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan belajar siswa. 

2. Data Kualitatif 

Data kulaitatif diperoleh dari hasil observasi pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II. 

 

3.4.2 Teknik Pengumupulan Data 

1. Tes 

Tes sebagai alat ukur hasil belajar adalah seperangkat daftar pertanyaan yang 

disusun untuk mengukur keberhasilan belajar siswa.Hasil belajar yang 

diperoleh siswa tersebut hakekatnya merupakan pencerminan kegiatan 

mengajar guru.Jadi, tes yang disajikan, disamping mengungkap data tentang 
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siswa juga mengungkap data yang menjelaskan kegiatan guru mengajar.Data 

hasil belajar diperoleh menggunakan instrumen tes tertulis yang dilaksanakan 

pada siklus I dan siklus II dalam bentuk data kuantitatif. 

2. Non Tes ( Observasi) 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode atau cara untuk 

mengamati gejala dan peristiwa dengan mencatat secara sistematis dengan 

cara menatap atau mengamati secara langsung. Dengan pengamatan dan 

pencatatan secara obyektif terhadap hal yang akan diamati dapat diperoleh 

data/informasi yang sebenarnya. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan 

observasi selama  proses pembelajaran berlangsung. Data proses 

pembelajaran diperoleh menggunakan lembar observasi dan rekaman 

pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II dalam bentuk data 

kualitatif. 

 

3.5 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dapat dianggap tercapai jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

b. nilai Individu mencapai KKM sebesar 65 

c. nilai rata-rata kelas mencapai 70,00 

d. persentase ketuntasan belajar mencapai 75 % 

e. keaktifan siswa dalam pembelajaran tinggi 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian yang terkumpul melalui wawancara dan observasi dianalisis 

sepanjang berlangsungnya penelitian.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

mengikuti langkah Hopkins (1993:151-158) dengan tiga tahap analisis, yaitu tahap 

kategorisasi, validasi, dan interpretasi data.Kategorisasi data dilakukan dengan memilah-

milah data yang terkumpul berdasarkan kategori tertentu yang telah ditetapkan. Kategori 

yang dimaksud meliputi : konsepsi awal siswa, hasil nilai tes siswa, kegiatan eksplorasi, 

aktivitas penyelidikan berdasarkan kegiatan siswa, serta konsepsi akhir siswa. 

Memperhatikan jenis data yang dikumpulkan, teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif 
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kualitatif.Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan pada data kuantitatif yang diperoleh dari 

nilai tes, sedangkan analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil pengamatan terhadap siswa dan hal-hal lain yang nampak selama 

berlangsungnya penelitian.Demikian juga aktivitas dan antusias siswa dalam pembelajaran 

juga didasarkan pada banyaknya indikator yang muncul.Selanjutnya dari hasil catatan 

dalam penelitian dilengkapi dengan hasil observasidan dokumentasi dilakukan analisis 

kualitatif. 

 

3.6.1 Validasi Data 

Validasi merupakan tahap kedua dalam kegiatan analisis data.Kegiatan ini 

bertujuan untuk memperoleh data yang objektif, sahih dan handal. Validasi data dilakukan 

melalui triangulasi dengan dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber adalah mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berbeda, 

sedangkan triangulasi metode yaitu mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan 

metode yang berbeda. Data yang diperoleh dari kedua cara di atas, dianalisis untuk 

menemukan informasi yang lebih sahih dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Data penelitian yang telah melalui proses validasi, selanjutnya diinterpretasi 

berdasarkan teori, hasil-hasil penelitian yang relevan. Interpretasi dilakukan untuk 

menyusun suatu rencana guna meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan dan mencari solusi dari kesulitan yang dihadapi guru dan siswa.Hasil 

interpretasi dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melakukan tindakan 

berikutnya supaya jelas dan terarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


