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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 
3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ronggo 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa 
Tengah, yang letaknya di Desa Ronggo yaitu Desa paling Selatan dari Kecamatan Jaken yang 
+ 10 Km dari pusat Kecamatan. Desa Ronggo merupakan Desa terbesar dalam satu 
kecamatan dan 80% penduduknya bermata pencaharian petani. 

Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 30 siswa, Laki – laki 18  
siswa dan perempuan 12 siswa. Masing – masing siswa mempunyai karakteristik yang 
berbeda – beda mereka kebanyakan berasal dari keluarga petani, keadaan perekonomian 
masih berada di bawah cukup. Kemampuan akademik siswa dalam satu kelas heterogen yaitu 
ada yang pandai ada juga yang belum pandai. Pelaksanaan PTK ini dimulai dari bulan Oktober 
sampai Desember selama 3 bulan, dan dilakukan oleh Guru dari SDN Ronggo 01 sendiri 
sebagai peneliti 

 
3.2 Variabel yang akan di teliti 

Variabel yang menjadi sasaran dalam PTK ini adalah hasil belajar ( variabel terikat / Y ), 
sedang variabel penentu adalah penggunaan metode problem solving (Variabel bebas / X ) 

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini lebih menekankan pada masalah 
proses, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan strategi 
menggunakan siklus. Dalam setiap siklus dilakukan 3 kali pertemuan yaitu 2 kali  jam 
pelajaran. 
Adapun rancangan penelitiannya sebagai berikut :Perencanaan, Tindakan, Observasi, Refleksi 
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Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 
Refleksi Observasi Acting Planning Siklus I 

 Refleksi Observasi Acting Planning Siklus II 

 

 

Bahan kajian berikutnya  

Gambar 3.1 Bagan Alur PTK ( Kemmis dan mc Taggart. 1998) 

 
3.3.1 Perencanaan 
       Berupa persiapan yang dilakukan sehubungan dengan PTK yaitu adanya pembuatan 
scenario pembelajaran berupa RPP, pengadaan alat – alat peraga  dalam implementasi PTK 
dan pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan baik berupa perbaikan maupun 
pengayaan. Disamping itu uraian tentang alternative solusi dalam pemecahan masalah. 
 
3.3.2 Implementasi Tindakan dan observasi 

Tindakan adalah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah 
dilakukan. Tindakan yang dilakukan adalah implementasi pembelajaran menggunakan 
Problem Solving. Observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan apakah semua rencana 
yang telah disusun dengan baik, dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan yang dapat 
memberikan hasil yang kurang maksimal dalam meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 
kelas V SDN Ronggo 01. Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat. 
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3.3.3 Analisis dan refleksi  
Hasil pembelajaran yang diukur dengan tes yang diperkuat dengan observasi dianalisis 

pada setiap indikatornya untuk mengetahui kegagalan atau kesalahan yang dialami oleh guru 
dan siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya disusun kembali rencana pembelajaran 
yang lebih efektif pada kegiatan siklus berikutnya. 

 
3.4 Data dan cara pengumpulannya 

Data tersebut dapat diperoleh melalui tes tulis dan observasi yang dilaksanakan pada 
setiap siklus. Jenis data yang akan diperoleh yang berkenaan dengan proses maupun dampak 
tindakan perbaikan yang dilakukan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, dan tes. Teknik observasi 
digunakan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Tes 
digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar. 

Data hasil observasi, dan tes dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kualitas 
proses pembelajaran. Untuk mengetahui peningkatan kualitas proses hasil belajar dilakukan 
dengan cara membandingkan skor individu dengan tes sebelumnya 

 
3.5 Indikator Kinerja 

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan ini bertujuan meningkatkan hasil belajar 
Matematika siswa kelas 5 Sekolah Dasar sehingga perlu di tetapkan kriteria keberhasilan yang 
ditentukan dari KKM indikator mata pelajaran Matematika yaitu semua siswa mendapat nilai 
minimal 70 

 
3.6 Analisis Data 
Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan hasil nilai yaitu membandingkan nilai tes 
tiap siklus dengan indikator kerja, sedangkan data kualitatif pengamatan berdasarkan pada 
hasil observasi dan refleksi dari tiap tiap siklus. 
 
 

 


