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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Setting dan karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di kelas ISDN Kambangan 03, Kecamatan 

Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Siswa kelas I berjumlah 34 anak yang terdiri dari 

15 siswa perempuan dan 19 siswa laki-laki. SDN Kambangan 03 berdekatan dengan 

perkebunan kopi. Sebagian penduduknya bermata pencaharian bertani dan buruh. Kondisi 

ini menyebabkan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya masih kurang. 

Dengan demikian motivasi untuk belajar sangat rendah. Peneliti adalah guru kelas I SDN 

Kambangan 03. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai bulan Maret 2012, dengan 

jadwal sebagai berikut. 

1)Pra Siklus, dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Pebruari 2012 pukul08.00 –  09.00. 

2) Siklus I pertemuan ke 1, dilaksanakan pada hari Senin,12 Maret 2012pukul 07.30 –  

08.30. 

3) Siklus I pertemuan ke 2, dilaksanakan pada hari Kamis, 15  Maret 2012pukul 07.30 

–  08.30. 

4) Siklus II pertemuan ke 1,dilaksanakan pada hari Senin,19 Maret 2012 pukul08.00 – 

09.00. 

         5) Siklus II pertemuan ke 2,dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Maret 2012 pukul 

07.30 – 08.30. 
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Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

No Keterangan Waktu 

Februari Maret        April Mei 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Persiapan                     

2 Pelaksanaan                     

3 Pelaporan                     

 

 

3.1.3 Subjek Penelitian 

        Subyek penelitian adalah kelas ISDN Kambangan 03, Kecamatan Blado, Kabupaten 

Batang, Jawa Tengah. Siswa kelas I ini berjumlah 34 anak yang terdiri dari 15 siswa 

perempuan dan 19 siswa laki-laki pada semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan pengembangan metode dan strategi pembelajaran. Metode 

dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research) 

yaitu suatu penelitian yang dikembangkan  dan dapat digunakan untuk melakukan 

perbaikan dalam pengajaran. 

          Aspek yang diamati dalam setiap siklusnya adalah kegiatan atau aktifitas siswa 

saat mata pelajaran matematika , untuk melihat perubahan tingkah laku siswa, untuk 

mengetahui tingkat kemajuan belajar,  motivasi siswa  dan ketrampilan guru dalam 

pembelajaran . 

 

3.2   Variabel Penelitian 

            Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas Yang dimaksud adalah pemilihan dan perumusan masalah. Persoalan 

penelitian berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Variabel dalam tindakan kelas 

berupa variabel input, variabel proses, variabel output. Variabel inputnya hasil belajar 

rendah, variabel prosesnya penggunaan model Cooperative learning tipe make a match, 

dan variabel outputnya hasil belajar meningkat. 
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3.3  Rencana Tindakan 

Penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan secara kolaboratif antar guru 

dan teman sejawat bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. 

Dengan kata lain, PTK bertujuan bukan hanya berusaha mengungkapkan penyebab dari 

berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti misalnya kesulitan siswa 

dalam memahami materi pembelajaran tertentu, tetapi yang lebih penting adalah 

memberikan solusi berupa tindakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran 

tersebut.Penelitian tindakan kelas merupakan studi sistematis yang dilakukan dalam upaya 

memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta 

refleksi dari tindakan tersebut. 

Proses Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini sebagai suatu rangkaian siklus yang 

berkelanjutan. Di dalam dan diantara siklus-siklus itu ada informasi yang merupakan 

balikan. Penekanan dalam penelitian harus memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk melakukan tindakan beberapa siklus agar berfungsi secara efektif. Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan suatu proses yang dinamis dari aspek perencanaan tindakan, 

observasi dan refleksi.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 
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Gambar 3.1. 

PTK Pendekatan Spiral dari Kemmis S. dan Mc.Taggart, R. 

 

Rencana tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini sebanyak dua siklus yaitu 

3.3.1  Siklus 1  Untuk Rencana Pembelajaran 1 dan 2 meliputi: 

1)   Perencanaan 

a) Menyusun RPP Mata Pelajaran Tematik untuk PTK siklus 1 pertemuan 1 dan 2 

b) Menyiapkan soal Tematik dalam LKS untuk pertemuan 1, 2 siklus 1 

c) Menyiapkan format observasi dan format refleksi siklus 1 pertemuan 1 dan 2 

d) Menyiapkan soal tematik  untuk pre tes dan pos tes untuk siklus 1  pertemuan 

1 dan 2 

2)   Tindakan 

Pertemuan 1 dan 2 

a)   Memberikanmotivasikepadasiswa. 

b)  Guru mengkondisikan anak untuk melaksanakan pre tes. 

c)   Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

d)  Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian  

lainnya kartu jawaban. 
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e)  Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

 f)  Tiap siswa memikirkan satu jawaban soal setiap siswa yang dipegang 

g)  Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan  

 kartunya (soal jawaban) 

h)   Setiap siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu diberi 

 poin. 

 i)   Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

 berbeda dari sebelumnya 

 j)   Demikian seterusnya  

k)  Guru memberi tugas rumah kepada anak 

l)  Guru mengevaluasi taraf serap siswa terhadap proses Pembelajaran Tematik 

Model Cooperative learning tipe make a match dari hasil pre tes dan postes. 

         m)  Pada akhir Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe 

make a match, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa dapat 

melakukan refleksi terhadap Pembelajaran Tematik Model Cooperative  

learning tipe make a match yang telah dilaksanakan. 

       3)   Observasi dan refleksi 

a)  Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan data aktifitas pembelajaran, baik data 

guru ataupun siswa. Kegiatan observasi ini meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Observer menyiapkan lembar pengamatan untuk memotret situasi  kelas, baik 

situasi guru ataupun situasi siswa. 

Observasi mengumpulkan data hasil observasi. 

b)  Refleksi 

Sumber data yang telah dikumpulkan oleh observer dianalisis bersama-sama 

antara peneliti dengan teman sejawat. Data-data yang diperoleh selanjutnya 

disimpulkan bagaimana hasil belajar siswa dan hasil pembelajaran, langkah 

selanjutnya adalah refleksi terhadap hasil yang telah dikerjakan. 

Pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam proses refleksi adalah : 

1) Apakah terjadi peningkatan kualitas belajar siswa? 
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2) Apakah proses pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa? 

3) Berapa banyak jumlah siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar? 

4) Apakah hasilnya sudah mencapai target yang diinginkan peneliti. 

5) Apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa 

3.3.2  Siklus 2 (Pemantapan) untuk Rencana Pembelajaran 1 dan 2 

          1)  Perencanaan 

a) Mereview RPP berdasarkan PTK siklus 1 untuk pertemuan 1 dan 2 siklus 2. 

b) Menyiapkan soal tematik dalam LKS, untuk pertemuan 1 dan 2 pada siklus 2. 

c) Menyiapkan format observasi dan format refleksi siklus 2 untuk pertemuan 1 

dan 2. 

d) Menyiapkan soal tematik untuk pos tes pada siklus 2  pertemuan 1 dan 2. 

          2)  Tindakan 

             a)    Memberikan motivasi kepada siswa. 

             b)   Guru mengkondisikan anak untuk melaksanakan pre tes. 

             c)   Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

             d)   Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

                    topik  yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal 

                    dan bagian lainnya kartu jawab 

                   e)  Siswa dikelompokkan secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari 

     empat orang dan diberi LKS untuk didiskusikan. 

 f)  Sebagai sesi review, setiap siswa memperoleh dua buah kartu yang 

      berisi kartu soal dan kartu jawab yang bukan pasangannya. 

g) Setiap siswa mencari kartu jawaban dari kartu soal yang dipegang yang 

berada pada teman satu kelompok atau dua kelompok lain yang telah 

ditentukan sebelumnya, jika seluruh anggota kelompok telah menemukan 

pasangan kartu yang cocok, maka kelompok tersebut memberi tanda. 

h) Jika ada siswa yang tidak dapat mencocokkan kartunya, akan mendapat 

hukuman yang telah disepakati bersama, siswa juga boleh bergabung 

dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang kartu yang cocok. 
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i) Guru memandu anak untuk melaksanakan tes secara individu untuk 

mengetahui pemahaman siswa melalui Pembelajaran Tematik Model 

Cooperative learning tipe make a match . 

j)   Guru memberi tugas rumah kepada anak. 

k) Guru mengevaluasi taraf serap siswa terhadap proses Pembelajaran 

Tematik Model Cooperative learning tipe make a match  dari hasil pos tes. 

        l)  Pada akhir Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe make 

amatch , guru menyisakan waktu sejenak agar siswa dapat melakukan 

refleksi terhadap Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe 

make a match  yang telah dilaksanakan 

       3)   Observasi dan refleksi 

 

             1) Observasi 

a) Observasi melakukan semua langkah observasi sebagaimana pada siklus 1. 

b) Observer mendata hasil ulangan harian 1 dan 2 siklus 2 

             2) Refleksi 

Peneliti dan tim kolaborasi menganalisis semua tindakan kelas pada siklus 2, 

sebagaimana langkah yang telah dilakukan pada  siklus 1. 

Kegiatan ini untuk mengukur dan mengambil kesimpulan mengenai penggunaan 

Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe make a match . 

3.4. Jenis Data,Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

    3.4.1  Sumber Data 

 Data yang diambil dalam Penelitian Tindakan Kelas bersumber dari kejadian-

kejadian yang muncul pada proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa selama 

kegiatan belajar mengajar. Data siswa yang diambil berupa tes hasil belajar, keaktifan 

siswa dan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar-mengajar.Data 

yang akan diambil selama Penelitian Tindakan Kelas diperoleh dengan caramelakukan 

observasi, dokumentasi, dan tes.Observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen 

pengukuran kinerja kognitif, afektif maupun psikomotorik, lembar peskoran dalam 

lembar observasi.Dokumentasi dilaksanakan untuk mendokumentasikan hasil 
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pembelajaran sebagai pendukung observasi.Tes dilaksanakan dengan menggunakan 

tes tertulis untuk mengukur kemampuan siswa  

 

     3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

            a) Tes 

Tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 1996:138). Tes dalam 

penelitian ini merupakan tes buatan guru. 

Tes digunakan karena dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mendapatkan 

data skor hasil belajar siswa. Dengan tes inilah dapat diperoleh data yang 

kualifield dari hipotesis yang diajukan. 

           b) Observasi 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh indera. Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, observasi 

dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat. 

Tujuan yang dilakukan oleh teman sejawat terhadap peneliti adalah untuk 

mengetahui kesesuaian tindakan dengan perencanaan. Sedangkan observasi 

yang dilakukan peneliti terhadap siswa adalah untuk mengetahui tingkat 

perubahan atau perkembangan yang dikehendaki. 

    3.2.3   Alat Pengumpulan Data 

          a)Butir Soal tes 

Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir soal tes uraian, 

karena tes uraian sangat tepat untuk mengungkapkan kemampuan siswa dalam 

mengingat, memahami dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang 

dipelajari. 

          b)Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat agar aspek-aspek yang akan diobservasi jelas dan 

terarah. 
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N

X
= R 

3.5 Indikator Kinerja 

Pada penelitian  tindakan kelas ini dikatakan berhasil bila 80 % siswa berhasil 

memperoleh skor > 70, yakni skor Standar Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan di awal tahun pelajaran 2011/2012. 

 

3.6 Tehnik Analisis Data 

          Teknik analisis data dengan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan 

rata-rata skor tes, hasil belajar, skor minimal, skor maksimal dan ketuntasan antar siklus 

maupun indikator kerja.Untuk mengetahui skor rata-rata kelas pada pre tes maupun pos 

tes tiap siklus digunakan rumus :  

 

 

 

 

X  = Jumlah skor siswa dalam satu kelas 

 N            = Jumlah siswa dalam satu kelas 

  R            = Skor rata-rata kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


