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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu hasil penelitian yang diukur 

dengan angka-angka hasil perhitungan sebagai tolak ukur keberhasilannya, 

sedangkan deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan secara deskriptif 

dan bersifat kualitatif artinya penelitian yang menggunakan ukuran kualitas, tanpa 

mengukurnya dengan angka-angka hasil perhitungan sebagai tolok ukur 

keberhasilannya. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian tindakan. 

Penelitian tindakan dilaksanakan karena ada kesenjangan atau perbedaan antara 

harapan dan kenyataan, sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan terjadi 

keadaan yang ideal. PTK ini tiap Siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi 

 

3.2 Setting Penelitian 

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Tlogodalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten 

Wonosobo. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan pada semester II tahun 

pelajaran 2012/2013 yaitu pada bulan Februai, Maret, April. Pelaksanaannya 

meliputi 3 siklus,  dimana siklus I terdapat 2 kali pertemuan. Untuk Siklus II 

dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan. 

 

3.3 Variabel yang Akan diteliti 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008: 60). 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

 



18 

 

 

 

3.3.1.  Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen juga sering disebut dengan variabel bebas.Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 

variabel dependen (Sugiyono, 2008: 61). 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui pemberian 

Reward. 

 

3.3.2.  Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen sering disebut variabel terikat.Merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 

2008: 61). 

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen (terikat) yaitu hasil 

belajar. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas III SD Negeri 

Tlogodalem, dengan jumlah murid 40 siswa yang terdiri dari 27 siswa laki-laki 

dan 13 siswa perempuan. Peneliti dan guru kelas sebagai pelaku tindakan dan 

siswa sebagai pembelajar. Peneliti sebagai subjek yang bertugas merencanakan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan penelitian. 

 

3.5 Langkah Penelitian 

Langkah-langkah atau tahapan penelitian dalam masing-masing siklus 

meliputi beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

3.5.1 Pra Siklus  

Observasi awal dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian ini 

dilaksanakan, maksudnya untuk mendapatkan data-data awal yang ada di 

lapangan (tempat penelitian). Data-data inilah yang nantinya akan digunakan oleh 
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peneliti untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pada langkah-langkah 

selanjutnya. 

Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan bahwa dalam proses 

pembelajaran Matematika, siswa kelas III SD diantaranya adalah guru dalam 

proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional yaitu metode 

ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran, guru kurang memberikan 

pembelajaran menyenangkan kepada siswa untuk memotivasi siswa dalam 

belajarnya, dan guru kurang memberi pengawasan sewaktu siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan. Sedangkan dari sisi siswa diantaranya adalah siswa sering 

bermain sendiri di dalam kelas sewaktu pembelajaran berlangsung, berjalan-jalan 

di dalam kelas, kurang memperhatikan guru sewaktu menerangkan suatu materi 

pelajaran, keluar masuk kelas tanpa seizin guru, kurang memiliki keberanian 

dalam bertanya maupun dalam mengutarakan pendapatnya baik kepada guru 

maupun kepada sesama teman waktu proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan hasil belajar siswa sebagian besar rendah ( di bawah KKM yaitu 71). 

Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil ulangan harian siswa kelas III pada mata 

pelajaran Matematika. Dari 40 siswa, hanya  14 siswa (35%) yang tuntas 

mencapai KKM sedangkan 26 siswa (65%) belum tuntas. 

Itulah kenyataan yang ada di SD Negeri Tlogodalem sebagai hasil 

observasi awal oleh peneliti, yang digunakan dasar untuk menentukan tindakan 

yang peneliti lakukan pada langkah-langkah selanjutnya. 

 

3.5.2 Siklus I 

Pada Siklus I dirancang sebagai tindak lanjut dari Pra Siklus. Kegiatan yang 

dilakukan pada Siklus I merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul pada Pra Siklus. Siklus I dilaksanakan sebanyak 2 kali 

pertemuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Perencanaan tindakan 

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka peneliti merancang atau 

merencanakan berbagai tindakan dalam pembelajaran. Diantaranya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menempatkan Reward 

pada kegiatan pembelajaran.  

2. Membuat lembar observasi untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama 

mendapat tindakan. 

3. Pada kegiatan akhir yaitu memberikan sejumlah soal tes formatif kepada siswa 

untuk mengetahui hasil belajar yang telah dilaksanakan. 

b) Pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan perencanaan tindakan. Tahap-tahap pelaksanan Metode pemberian 

Reward  melalui pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

sebagai berikut:  

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat. Dalam pelaksanaan penelitian guru menjadi fasilitator selama 

pembelajaran, siswa dibimbing untuk belajar Matematika secara Contextual 

Teaching and Learning (CTL) melalui pemberian Reward. Adapun langkah – 

langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan skenario pembelajaran. 

 Kegiatan penutup, di akhir pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus, guru 

memberikan test secara tertulis untuk mengevaluasi hasil belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

c) Observasi 

Berdasarkan rencana pada penelitian ini, proses pengumpulan data 

mengenai pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui 

penerapan Reward dilakukan oleh guru dengan mengisi pernyataan-pernyataan 

pada lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Pengisian lembar 

observasi tersebut dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung.  

d) Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan untuk memahami dan memaknai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh akibat tindakan 

yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap temuan-temuan yang 

berkaitan dengan hambatan dan kekurangan yang dijumpai selama pembelajaran 
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berlangsung. Kelebihan akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan akan 

diperbaiki pada siklus II. 

 

3.5.3 Siklus II 

Siklus II dirancang apabila Siklus I belum berhasil mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang dilakukan pada Siklus II merupakan 

penyempurnaan dari kelemahan atau kekurangan pada Siklus sebelumnya yang 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi/Pengamatan 

 Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007: 220). Data yang 

dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian 

tindakan kelas dianalisis secara deskripsif dengan menggunakan teknik persentase 

untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

(Kunandar 2008: 128).  

 Observasi adalah pengamatan yang diperoleh secara langsung dengan jalan 

melihat dan mengamati kegiatan pembelajaran, dengan demikian data tersebut 

dapat bersifat objektif dalam melukiskan aspek-aspek kepribadian siswa menurut 

keadaan yang sebenarnya serta dalam menyimpulkan hasil penelitian tidak berat 

sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi saja dari kemampuan atau 

hasil belajar Matematika siswa.  

 Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran  metode 

pemberian Reward melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada mata pelajaran Matematika siswa kelas III SD dan untuk 

mengamati  guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

 

 

 



22 

 

 

 

b. Tes 

 Merupakan alat penilaian yang berupa serentetan pertanyaan yang memiliki 

jawaban yang benar dan salah, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, dan kemampuan memecahkan masalah soal 

Matematika.  

 “Tes umumnya bersifat mengukur, walaupun beberapa bentuk tes psikologis 

terutama tes kepribadian banyak yang bersifat deskriptif, tetapi deskripsinya 

mengarah kepada karakteristik atau kualifikasi tertentu sehingga mirip dengan 

interpretasi dari hasil pengukuran.” (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011:223). 

 Dalam pengukuran hasil belajar ranah kognitif mayoritas menggunakan tes 

tertulis. Adapun bentuk tes yang akan digunakan yaitu soal uraian. Dalam tes 

uraian umumnya merupakan suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau 

suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian yang relatif panjang 

(Nana Syaodih Sukmadinata, 2011: 223-224) 

 Hasil tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dan 

keberhasilan tindakan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data nilai formatif 

siswa pada mata pelajaran Matematika. 

 

c. Dokumentasi 

 Studi documenter (documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik (Nana Syaodih Sukmadinata 2011:223). 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data awal tentang nama siswa, 

nilai formatif siswa kelas III khususnya pada mata pelajaran Matematika. 

 

3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi dan 

butir soal tes.  

a) Lembar Observasi  

Lembar Observasi ini digunakan sebagai instrumen untuk mengamati aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini di 
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buat untuk mengamati pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

melalui penerapan Reward. 

b) Butir Soal Tes 

 Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran 

yang dilakukan pada akhir pertemuan dari  tiap-tiap siklus dengan memberikan 

sejumlah soal tes formatif kepada subjek penelitian. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil belajar kognitif siswa mengenai materi pelajaran 

Matematika pada Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui 

penerapan Reward. 

 

3.8 Indikator Kinerja 

Dalam penelitian ini, indikator kinerja digunakan sebagai patokan 

keberhasilan bagi peneliti dalam  pembelajaran Matematika kelas II SD pada 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui penerapan 

Reward, maka terdapat beberapa kriteria keberhasilannya yaitu pada akhir Siklus 

II meningkat menjadi ≥ 85% dari jumlah siswa kelas III  telah mencapai KKM 

yang telah ditentukan yaitu ≥ 71.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

komparatif yaitu dengan menggunakan perbandingan antara data berupa nilai tes 

formatif Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II yang dianalisis dengan analisis 

deskriptif kuantitatif. Diskriptif kuantitatif yaitu hasil penelitian yang diukur 

dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan nilai tes formatif  pada 

akhir tiap Siklus sebagai tolok ukur keberhasilannya. Adapun penyajian data 

kuantitatif dipaparkan dalam bentuk prosentase. Deskriptif kualitatif diperoleh 

dari lembar observasi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

melalui penerapan Reward. Data kualitatif berupa data hasil observasi 

pelaksanaan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui 

penerapan Reward, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan secara deskriptif dan bersifat 
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kualitatif artinya penelitian yang menggunakan ukuran kualitas, tanpa 

mengukurnya dengan angka-angka hasil perhitungan sebagai tolok ukur 

keberhasilannya. Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

 


