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BAB III
METODE PENELITIAN

3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah PTK kolaborasi.Yaitu penerapan penelitian 

tindakan di dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh seorang peneliti 

berkolaborasi dengan guru dan para peserta didik terhadap proses dan produk 

pembelajaran secara reflektif dikelas. PTK dapat menjembatani kesenjangan 

antara teori dan praktek pendidikan. Suroso(2009 : 20) mengemukakan”Jika 

sekiranya ada teori yang tidak cocok dengan kondisi kelasnya, melalui PTK 

guru dapat mengatasi teori yang ada untuk kepentinga proses dan produk 

pembelajaran yang efektif, optimal dan fungsional”.

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati 

kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan suatu tindakan 

(treatment) yang sengaja di munculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru 

bersama-sama peserta didik dibawah bimbingan dan arahan guru, dengan 

maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

3.1. Setting Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kelas 3 SD N 2 Karanggeneng  Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Alasan 

mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan, relasi yang cukup baik 

dengan pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang 

waktu yang luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan target 

peneliti.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan  Februari, 

Maret dan April 2013 di SD N 2 Karanggeneng  Kecamatan Godong 

Kabupaten Grobogan.
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3.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa 

kelas 3 SD N 2 Karanggeneng tahun 2012/1013. Jumlah siswa di kelas 

tersebut sebanyak 45 siswa  terdiri dari 20 laki- laki dan 25 perempuan.

3.4. Variabel Penelitian

Sugiyono(2008 : 60) mengemukakan bahwa Variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.

Dalam peneltitian ini ada dua variabel yang terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel-variabel tersebut antara lain:

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning

dengan media power point.

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Hasil 

belajar adalah skor dari tes yang dikerjakan di setiap akhir kegiatan 

pembelajaran.

3.5. Deskripsi Per Siklus

3.5.1. Prosedur Kerja Dalam Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 (dua) Siklus, tiap Siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan dan setiap pertemuan terdiri atas 4 tahap, yaitu: 

Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Acting), Observasi (Observing), dan 

Refleksi (Reflecting). 

Tahapan Siklus diartikan sebagai perputaran tahapan dalam penelitian 

tindakan kelas. Pada bagian ini dipersiapkan segala sesuatu yang akan 

digunakan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan mutu 
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pembelajaran. Adapun perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi adalah 

sebagai berikut :

Siklus 1

1. Perencanaan

1. Membuat RPP 1 untuk dua kali pertemuan (4 x 35 menit) materi pokok 

Pecahan Sederhana. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan  media power point, tanya 

jawab dan pemberian tugas kelompok yang dlanjutkan dengan diskusi.

2. Menyiapkan alat dan media pembelajaran yang diperlukan dalam 

pembelajaran (power point). 

3. Menyusun lembar observasi (pengamatan) sebagai panduan dalam 

pelaksanaan pembelajaran.

4. Menyusun soal evaluasi / soal formatif.

2. Pelaksanaan.

Pelaksanaan dalam siklus 1 antara lain.

1. Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan menunjukkan power point yang 

berkaitan pada materi pokok bahasan pecahan sederhana.

2. Guru mengadakan apersepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

sederhana.

3. Guru menjelaskan kepada siswa materi yang akan dipelajari.

4. Guru bersama siswa membahas materi pecahan sederhana dengan 

menunjukkan beberapa power point tentang pengertian, contoh-contoh 

pecahan sederhana, cara membandingkan pecahan sederhana, dan cara 

mengurutkan pecahan sederhana dari yang terkecil ke yang terbesar dan 

dari yang terbesar ke yang terkecil.

5. Guru memberikan suatu permasalahan tentang pecahan sederhana dalam 

kehidupan sehari hari dengan menggunakan power point.

6. Guru mencatat pendapat-pendapat siswa.

7. Guru membimbing dan mengarahkan siswa ke dalam penyelesaian 

masalah dan membuat kesimpulan.
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8. Guru memberikan suatu kesimpulan tentang penerapan pecahan 

sederhana dalam kehidupan sehari hari.

9. Guru mengevaluasi siswa terhadap proses pembelajaran dengan 

memberikan post tes.

10. Guru memberikan beberapa pertanyaan pemahaman konsep pecahan 

sederhana secara lisan.

3. Pengamatan

Pengamatan dilaksanakan saat proses belajar mengajar berlangsung. Aspek 

yang diamati adalah aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan lembar pengamatan. Untuk mengetahui hasil belajar 

matematika siswa dapat diukur dengan LKS(kelompok), tes evaluasi dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Setelah siswa mengerjakan tes 

evaluasi.

4. Refleksi

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan hasil tes, Refleksi pada 

siklus I dilaksanakan segera setelah tahap pengamatan. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan hasil tes pada siklus 1, jika sudah memenuhi indikator 

penelitian yng telah ditetapkan maka penelitian  dihentikan dan jika belum 

memenuhi indikator penelitian ke siklus 2.

Siklus 2

1. Perencanaan ulang.

1. Berdasar hasil refleksi pada siklus 1 baik yang berkaitan dengan guru, 

siswa dan perangkatnya (media power point) maka diadakan perencanaan 

ulang yang meliputi seluruh perencanaan pada siklus 1, hasil refleksi 

dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya perbaikan untuk diterapkan 

pada pembelajaran berikutnya.

2. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran.

3. Merancang perbaikan pada siklus 2 berdasarkan refleksi siklus 1

2. Pelaksanaan 

1.  Guru melakukan semua langkah sebagaimana pada siklus 1.
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2.  Guru mengadakan post tes pada pelaksanaan siklus II untuk mengukur 

hasil belajar siswa. 

3.  Melakukan analisis pemecahan masalah 

4. Melaksanakan tindakan perbaikan 2 dengan memaksimalkan penggunaan 

media power point.

3. Observasi

1. Melakukan semua langkah-langkah sebagaimana pada siklus 1.

2. Observasi data hasil post tes siklus 2.

3. Melakukan pengamatan terhadap penerapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning  dengan media power point.

4. Mencatat perubahan yang terjadi.

5.Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat pembelajaran 

dan memberikan balikan.

4. Refleksi

Setelah melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran siklus 2 dan 

pengamatan atas pelaksanaan tindakan pembelajaran di dalam kelas, 

selanjutnya peneliti mengadakan refleksi, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Kelebihan / keberhasilan yang diperoleh setelah kegiatan siklus 2

a) Guru didalam menyelesaikan materi disertai alat peraga yang 

lengkap dan relevan sehingga siswa dapat berpikir kongrit. 

b) Dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media power point yang sudah tepat diterapkan guru siswa dapat 

lebih memahami materi pelajaran. 

c) Keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi sudah baik, antar siswa 

sudah terjalin interaksi dalam pembelajaran. 

d) Penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sudah 

meningkat baik. Terbukti siswa pada siklus I nilai rata-rata kelas 

76,67 sekarang di siklus II menjadi 84,67. 

Sedangkan banyak siswa dari 45 siswa yang tuntas belajar pada 

siklus I  28 siswa 62,22%, sekarang menjadi 41 siswa atau 91,11%. 
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2) Kekurangan yang masih ada pada kegiatan siklus 2

Masih ada siswa yang belum memahami materi pelajaran dengan 

baik. Hal ini terbukti dari 45 siswa yang belum tuntas belajar masih ada 

4 siswa atau 8,89% siswa SD Negeri 2 Karanggeneng belum tuntas. 

Secara umum perbaikan pada pembelajaran siklus 2 sudah berhasil, 

karena hasil belajar yang dicapai siswa sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan, maka tidak perlu mengadakan perbaikan pembelajaran 

siklus 3. 

3.6. Sumber Data dan Cara Pengambilan Data

3.6.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hasil pengamatan aktivitas siswa dan guru.

b. Hasil tes tertulis siswa kelas 3 pada setiap akhir siklus.

3.6.2. Cara Pengambilan Data

a. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa

    Pengamatan ini untuk mengetahui untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran.

b. Lembar Pengamatan Guru

Lembar pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran matematika KTSP yang dilakukan oleh guru.

c. Tes Tertulis

Tes digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar 

kemampuan komunikasi matematika siswa, mengukur keberhasilan siswa 

dan daya serap terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. Tes 

dilakukan pada setiap akhir siklus dan dibuat dalam bentuk pilihan

dengan pertimbangan akan lebih mudah melihat perkembangan 

kemampuan komunikasi matematika siswa lewat hasil ujiannya.
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Tabel 3.1
Kisi- kisi Soal Tertulis 

Standar 
Kompetensi

Kompetensi 
Dasar

Indikator BS NS

Memahami 
pecahan 
sederhana dan 
penggunaanya 
dalam 
pemecahan 
masalah.

3.1 Mengenal 
pecahan 
sederhana

3.2 
Membandingkan 
pecahan 
sederhana

1. Menjelaskan 
pengertian 
pecahan

2. Membaca dan 
menuliskan 
lambang 
bilangan.

3. Menyebutkan 
pecahan 
sederhana dari 
soal cerita.

PG

PG

PG

2,3

1, 4, 5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12, 
13, 14,19

4.Membandingkan 
pecahan 
sederhana

PG 15, 16, 17, 18, 
20, 

Jumlah Soal 20

d. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan, observasi evaluasi dan refleksi dengan melalui foto.

3.7 Uji Validitas dan Realibilitas Instrument Tes

Sebelum dibagikan kepada peserta didik, terlebih dahulu soal evaluasi 

tertulis diuji coba sehingga diperoleh butir soal yang valid. Validitas 

menunjukkan sejauhmana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

Adapun reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relative 

konsisten jika dikenakan pada suatu objek, Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2009: 

351). Instrument dikatakan valid artinya instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tingkat validitas suatu instrument 

dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan setiap skor pada butir 

instrument dengan total skor setelah dikurangi skor butirnya sendiri

(corrected item to total correlation).  
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r <  0,20  : Tidak ada validitas  

  0,20  ≤ r < 0,40 : Validitas rendah

   0,40≤  r < 0,60  : Validitas sedang

    0,60≤ r <0,80  : Validitas tinggi

   0,80≤  r < 1,00  : Validitas sempurna 

Untuk menguji reliabilitas instrument dilakukan analisis factorial dengan 

konstruk satu faktor untuk setiap perangkat dengan merujuk teori koefisien 

reliabilitas alpha dari Cronbach (Azwar, 2000). Kriteria untuk menentukan 

tingkat reliabilitas instrument digunakan pedoman yang dikemukakan oleh 

George dan Mallery (1995) sebagai berikut :

a  ≤   0,7 :Tidak dapat diterima

0,7  <  a   ≤   0,8 : Dapat diterima

0,8 <  a  ≤  0,9 : Reliabilitas bagus

       a   >  0,9 : Reliabilitas memuaskan 



34

tabel 3.2.

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument tes.

Item-Total Statistics

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total 

Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted
VAR00001 13,0000 25,294 ,149 ,836
VAR00002 13,0000 25,294 ,149 ,836
VAR00003 13,4444 23,556 ,377 ,830
VAR00004 13,3889 23,193 ,457 ,827
VAR00005 13,5556 25,320 ,026 ,844
VAR00006 13,0556 23,820 ,563 ,825
VAR00007 13,6667 22,471 ,691 ,817
VAR00008 13,6111 23,428 ,434 ,828
VAR00009 13,3889 23,193 ,457 ,827
VAR00010 13,8333 24,735 ,268 ,834
VAR00011 13,2778 22,565 ,630 ,819
VAR00012 13,5000 22,853 ,529 ,823
VAR00013 13,6111 23,428 ,434 ,828
VAR00014 13,4444 24,379 ,208 ,837
VAR00015 13,2778 23,977 ,314 ,833
VAR00016 13,4444 23,791 ,328 ,832
VAR00017 13,3333 23,176 ,471 ,826
VAR00018 13,6667 24,000 ,330 ,832
VAR00019 13,3889 23,193 ,457 ,827
VAR00020 13,4444 24,379 ,208 ,837
VAR00021 13,6667 24,000 ,330 ,832
VAR00022 13,0556 24,408 ,372 ,831
VAR00023 13,5000 22,971 ,504 ,825
VAR00024 13,0556 24,408 ,372 ,831
VAR00025 13,0556 24,408 ,372 ,831

Di copy langsung dari SPSS for windows versi 18.

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha N of Items

,836 25

Hasil uji validitas seperti yang terdapat pada tabel 3.2  dari 25 item soal 

didapat 22 item yang valid, untuk selanjutnya ke-20 item tersebut yang akan 

dipergunakan dalam penelitian ini. 

Untuk reliabilitas diperoleh angka koefisien alpha 0,836 yang artinya 

instrument memiliki tingkat reliabilitas bagus. Dengan demikian instrument tes 

yang penulis susun dapat dipergunakan dalam penelitian ini.
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3.8. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil yang 

ditunjukan dengan adanya kenaikan hasil tes belajar matematika siswa. Dalam 

pembelajaran diharapkan hasil tes belajar siswa sebanyak 80% siswa mendapat 

nilai > 75 dengan KKM 75.

Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut : 

P = ∑ 100%
∑

Keterangan :

P : prosentase ketuntasan belajar

∑ ∶ jumlah

3.9. Analisis Data

Data-data yang berupa (data kuantitatif) dari hasil belajar pada kondisi 

awal, siklus 1, dan siklus 2 dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

komparatif dilanjutkan dengan refleksi. Analisis dengan teknik deskriptif 

komparatif adalah dengan cara membandingkan data hasil  belajar matematika 

siswa pada kondisi awal dengan data hasil belajar siswa pada siklus 1, data 

hasil belajar matematika  siswa pada siklus 1 dibandingkan dengan data hasil 

belajar matematika siswa pada siklus 2, dan data hasil belajar matematika 

siswa kondisi awal dibandingkan dengan data hasil belajar matematika siswa 

pada siklus akhir (siklus 2). Dari perbandingan data tadi, dapat dilihat 

perubahan atau kemajuan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

hasil belajar matematika yang diperlihatkan oleh peserta didik sebagai hasil 

pembelajaran yang dilakukan.


