
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Karakterik Subjek Penelitian 

 Dalam penelian ini penulis mengambil lokasi di SD Negeri Jimbaran 02, 
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Penulis mengambil lokasi ini dengan pertimbangan 
bekerja di sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu 
yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan harapan penulis. Waktu 
penelitian selama tiga bulan yaitu bulan September sampai dengan Nopember 2012. 
Waktu dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian tersebut pada semester 
I Tahun Pelajaran 2012/2013. Sedangkan waktu untuk melaksanakan tindakan pada bulan 
Nopember mulai dari siklus I dan siklus II. 

Adapun  jadwal penelitiannya sebagai berikut : 
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No Kegiatan Bulan 

Agustus September Oktober Nopember 
 

1 Persiapan  

a. Perencanaan 
anaan 

c. Analisis dan refleksi 

Siklus I 

b. Pelaks

× ×   
2 Siklus II 

a. Perencanaan 
b. Pelaksanaan 
c. Analisis dan refleksi 

  ×  
3 Penyusunan laporan 

 hasil penelitian    ×
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3.2 Variabel Yang Akan Diteliti 

jek p litian atau apa yang menjadi titik suatu penelitian 
(Suharsimi, Arikunto, 1993:91). Variabel penelitian suatu objek pengamatan dalam 
penelitian ini adalah metode pemberian tu  dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika tentang KPK dan FPB siswa kelas 4  SD Negeri Jimbaran 02. Dalam 

litian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas berupa 
satu variabel terikat yaitu hasil belajar. 

n ini peneliti mempersiapkan tindakan yang kegiatannya 
mencakup: 

b. Menyusun media pembelajaran 

d. M giatan 
n utama, pembahasan tugas, ulangan harian) 

e. Simulasi rencana tindakan 

  
un rencana 

asarkanpokokbahasan yang akan diajarkan meliputi 
merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran, Terkait 

Variable adalah ob ene

gas

pene metode pemberian tugas  dan 

3.3 Rencana Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Sedangakan prosedur penelitian yang ditetapkan dalam  4 tahap, yaitu : 

a. Perencanaan  

Dalam perencanaa

a. Menyusun rencana tindakan (sekenario pembelajaran) 

c. Menyusun materi pelajaran 
enyusun instrumen (latihan soal, pembahasan latihan soal, tugas sebagai ke

penelitia

b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan ini mencakup : 

a.  Siklus I, meliputi : 
1) Perencanaan      

Padatahapini guru menyus
pelaksanaanpembelajaranberd
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merencanakanmedia pembelajaran / alatperagaapayang sesuaidenganpokokbahasan 
yang akandiajarkansertamenyusunalatevaluasi yang sesuaidengantujuan 

 

a. K

elajaran dengan 
pengetahuan siswa dengan cara bertanya jawab. 

ateri di papan tulis dan menyampaikan tujuan sesuai dengan 
an dicapai 

 
G

  S
 

6. Siswa melaporkan hasil kerja kelompok 
anggapihasilkerjakelompok lain. 

ompok yang berhasil 

pan pajangan. 
asiswa. 

 

 
2) Pelaksanaan tindakan 

egiatan awal 
1. Memberisalam 
2. Berdoabersama 
3. Mengecekkehadiran siswa. 

4. Memotivasi siswa dengan cara menjelaskan serta mengaitkan topik p

5. Guru menuliskan judul m
indikator yang ak
 

b. Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran.
2. uru membagi kelompok untukmengerjakantugas. 
3. Guru membagi LKS 
4. iswa secara kelompok mengerjakan lembar kerja 
5.   Siswa dan guru membahas hasil kerja kelompok

7.   Kelompok men
8.  Guru memberikan pujian kepada kel
9.Guru menjelaskanhal yang belumdipahamisiswa. 

c. Kegiatan akhir 
1. Siswa memajanghasil kerja kelompoknya pada pa
2. Menekankan kembali simpulan bersam
3. Evaluasi (Post Test) instrumen terlampir. 
4. Tindak lanjut berupa Pekerjaan Rumah (PR) 
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3) Observasi tindakan 

Dalam observasi penelitian ini dibantu oleh dua orang guru teman sejawat. 

pembelajaran sampai pelaksanaan post test. 
. Mengamati kerja sama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok / individu baik 

al,diskusi maupun presentasi. 
3. Mengamati siswa saat menyajikan temuan penyelesaian tugas / soal. 
4. Me

enetapkan : 
n tugas dalam 

2. Apa yang belum dicapai siswa dalam menggunakan metode pemberian tugas dalam 
akan soal Matematika pokok bahasan KPK dan FPB.  

Dalam t

n rencana perbaikan 
pembajaran berdasarkan pokok bahasan yang akan diajarkan meliputi merumuskan tujuan 

 
yang akan diajarkan serta menyusun alat evaluasi 

yang sesuai dengan tujan. 

 

1. Mengamati keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari awal 

2
ketika menjawab so

ngamati pemahaman siswa dengan melihat hasil post test siswa. 

4) Refleksi  

Berkaitan dengan hasil observasi tentang kegiatan dan hasil belajar siswa di atas 
maka penelitian berkolaborasi dengan pengamat dan m
1. Apa yang telah dicapai siswa dalam menggunakan metodepemberia

mengerjakan soal Matematika pokok bahasan KPK dan FPB. 

mengerja

ahap ini perluadanya pembahasan siklus-siklus tersebut untuk dapat menentukan 
kesimpulan atau hasil dari penelitian. 

b. Siklus II 
1) Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus1maka guru menyusu

pemelajaran,menyusun langkah langkah pembelajaran, merencanakan alat peraga apa
yang sesuai dengan pokok bahasan 
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2) Pela

swa. 
4. Memotivasi siswa dengan cara menjelaskan serta mengaitkan topik pelajaran dengan 

pengetahuan siswa dengan cara bertanya jawab. 
5. Guru menuliskan judul materi di papan tulis dan menyampaikantujuan sesuai dengan 

ai 

n kompetensi yang ingin dicapai dari materi pelajaran tersebut 
ukmengerjakantugas. 

 

 kelompok 
7. elompok menanggapihasilkerjakelompok lain. 

apan  pajangan. 
. 

pir. 

 

ksanaan Tindakan 
a. Kegiatan awal 
1. Memberisalam 
2. Berdoabersama 
3. Mengecekkehadiran si

indikator yang akan dicap
 

b. Kegiatan inti 
1. Guru menjelaska
2. Guru membagi kelompokunt
3. Guru membagi LKS 
4. Siswa secara kelompok mengerjakan lembar kerja
5. Siswa dan guru membahas hasil kerja kelompok 
6. Siswa melaporkan hasil kerja

K
8. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang berhasil 
9. Guru menjelaskanhal yang belumdipahamisiswa. 

 
c. Kegiatan akhir 

1. Siswa memajanghasil kerja kelompoknya pada p
2. Menekankan kembali simpulan bersamasiswa
3. Evaluasi (Post Test) instrumen terlam
4. Tindak lanjut berupa Pekerjaan Rumah (PR) 
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3) Observasi Tindakan  

a. Mengamati keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mulai dariawal 
pembelajaran sampai pelaksanaan post test. 

b. Mengamati kerjasama siswa dalam kelompok baik ketika menjawab soal,   diskusi 
maupun presentasi. 

c. Mengamati siswa saat menyajikan temuan penyelesaian tugas/soal. 
d. Mengamatipemahamansiswadenganmelihathasil post test untuk menemukan  

kesulitan sis belajaran. 

4) Refleksi 

belajaran pemberian tugas diharapkan 

mester I dalam pokok bahasan KPK dan FPB.meningkat. 

Data dan sumber data dalam penelitian ini berupa informasi tentang kemampuan 
nyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Data pe

 data 
berbentuk tes, tugas dan observasi. Bentuk tugasnya berupa tugas di sekolah.Lembar 

ta didik dalam diskusi untuk meningkatkan belajar 
siswa dalam pokok. 

% siswa dalam 
siklus I 

 wa dalam proses pem

 

Pada akhir siklus II ini ,melalui metode pem
hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 4 SDN Jimbaran 02 Kecamatan 
Kayen Kabupaten Pati Se

3.4 Data dan Cara Pengumpulannya 
 

guru dalam me
nelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi informan, tempat dan 

peristiwa berlangsungnya aktifitas pembelajaran, dan dokumen atau arsip. 
Teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan

observasi untuk menilai partisipasi peser

 
3.5 Indikator Kinerja 

 
Indikator kinerja dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila 70 
tuntas dan 90% siswa tuntas pada siklus II dengan KKM 60.Serta keaktifan siswa 

meningkat dalam pembelajaran KPK dan FPB. 
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an dengan menggunakan hasil pengumpulan informasi yang telah 

dilakukan dalam tahap pengumpulan data, analisis data yang digunakan sesuai dengan 
metode

ilai tes setelah siklus II. 
b. Data kuantitaf hasil pengamatan dan menggunakan analisis diskriptif kualitatif 

asil observasi dan refleksi tiap siklus 

  

 
3.6 Analis Data 

Analisis dilakuk

 dan jenis data yang dikumpulkan, yaitu : 
a. Data kuantitatif menggunakan analisis diskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai 

tes kondisi awal, nilai tes setelah siklus I, n

berdasarkan h


