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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi 

Nama tempat : SD Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati 

  terletak di Desa Suwaduk. 

Letak : sebelah utara kabupaten kota ± 9 km. 

Korelasi : SD tersebut merupakan tempat mengajar sehari-hari. 

 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 2 siklus, pada Semester I Tahun Pelajaran 

2010/2011 yang bertempat di SD Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Kelas VI pada mata pelajaran Matematika 

Semester I SD Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang 

berjumlah 20 siswa.  

Siswa dalam interaksi belajar mengajar adalah subyek yang akan mencapai 

tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Setiap siswa memiliki 

karakteristik khusus. 

Mayoritas siswa yang bersekolah di SD Negeri Suwaduk 01 adaalah anak 

dari kalangan menengah ke bawah dengan pekerjaan orang tua siswa adalah 

buruh tani, pedagang kecil, pegawai negeri sipil, karyawan pabrik. 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas  :  pembelajaran metode diskusi 

2. Variabel terikat :  Matematika tentang luas lingkaran 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget membagi proses perkembangan 

fungsi-fungsi dan perilaku kognitif ke dalam empat tahapan utama secara 
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kualitatif setiap tahapan memunculkan karakteristik yang berbeda-beda. Tahapan 

perkembangan kognitif sebagai berikut: 

1. Periode operasional konkret (7 : 0 – 11 atau 12 : 0) 

2. Periode operasional formal (11 : 0 atau 12 : 0 – 14 : 0 atau 15 : 0). 

Periode-periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasikan 

kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh obyek-obyek yang 

bersifat konkret perilaku kognitif yang tampak, antara lain: 

a. Kemampuan berfikir hipotek-deduktif. 

b. Kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan. 

c. Kemampuan mengembangkan suatu proporsi atas dasar proporsi-proporsi 

yang diketahui. 

d. Kemampuan menarik generalisasi dan inverensi dari sebagai kategori obyek 

yang beragam. 

Salah satu karakteristik umum dari siswa SD (4-11 tahun) adalah ditandai 

dengan munculnya masa peka dan ketrampilan bersosialisasi. Kelompok usia 

siswa ini perlu dipertimbangkan oleh guru dapat melakukan interaksi dalam 

pembelajaran. Dengan mengetahui ciri-ciri siswa, maka dapat diketahui pola 

tingkat kemampuan awal, pengalaman, tingkat kemahiran, latar belakang. 

Karakteristik siswa secara khusus dapat dilekat berbagai sudut antara lain 

sudut gaya belajar, yaitu modalitas yang dimiliki siswa dalam belajar. Selain itu 

siswa dapat pula dianalisis melalui kecerdasannya, latar belakang sosialnya. 

Melalui karakteristik siswa tersebut akan memberikan dampak pada 

disiplin yang akan diterapkan dan pendekatan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran dan mengatasi masalah siswa secara individual atau kelompok. 

Dalam perbaikan pembelajaran mata pelajaran Matematika tentang Luas 

Lingkaran ini tercatat karakteristik siswa sebagai berikut: 

- Beragam latar belakang sosial dari orang tua siswa (12 buruh tani, 5 

pedagang kecil, 2 karyawan pabrik, 1 PNS). 

- Perilaku siswa kurang termotivasi sehingga kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

- Kecerdasan siswa pada umumnya rata-rata. 
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E. Rencana Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan 2 siklus dan masing-

masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Untuk setiap kali pertemuan 

membutuhkan waktu 3 x 35 menit. Siklus I dan II kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode diskusi. 

Setiap siklus terdiri dari 3 tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, 

implementasi tindakan dan pengamatan, refleksi. 

1. Rancangan Pelaksanaan Siklus I 

Penulis melaksanakan penelitian tindakan kelas di SD Suwaduk 01 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan mata pelajaran Matematika. 

Pelajaran Matematika merupakan pelajaran yang sangat ditakuti anak-anak 

sekolah, sehingga banyak siswa yang kurang berminat mengikuti pelajaran 

Matematika. Agar menarik minat siswa untuk mempelajari Matematika, 

maka pembelajaran harus dikelola dengan baik agar siswa termotivasi dan 

senang mempelajari Matematika. 

Oleh karena itu melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

diharapkan bentuk pembelajarannya merupakan salah satu pembelajaran 

Matematika yang menarik dan menantang minat siswa. Untuk keberhasilan 

pembelajaran Matematika tentang luas lingkaran penulis selalu merencanakan 

dan berdiskusi dengan teman sejawat sebagai upaya peningkatan pemahaman 

konsep. 

Adapun rencana pembelajaran yang kami susun pada Siklus I adalah 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana pembelajaran dengan indikator: 

- Menentukan luas lingkaran yang diketahui radius atau 

diameternya. 

- Menggunakan konsep luas lingkaran untuk menentukan luas 

bangun datar yang merupakan bagian dari suatu lingkaran. 
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- Menggunakan konsep luas lingkaran untuk menentukan luas 

bangun datar yang merupakan gabungan antara bagian dari 

lingkaran. 

- Memilih model pembelajaran metode diskusi pada perbaikan 

pembelajaran Siklus I. 

- Mempersiapkan media pembelajaran berupa benda-benda konkret 

yang ada di sekitar siswa dan akan digunakan dalam perbaikan 

pembelajaran. 

- Membuat dan merancang lembar observasi, aktifitas guru dan 

siswa beserta materinya.  

 

b. Implementasi Tindakan dan Pengamatan 

Siklus  I dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Apersepsi, mengulang pelajaran yang lalu. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru menjelaskan tentang cara menentukan luas bagian lingkaran 

dengan dibentuk menyerupai persegi panjang dengan lebar r. 

4) Guru menyebutkan contoh-contoh permasalahan kontekstual sesuai 

materi. 

5) Guru mengadakan tanya jawab tentang menghitung luas lingkaran. 

6) Siswa mengerjakan tugas secara berdiskusi. 

7) Siswa melaporkan hasil diskusi. 

8) Guru bersama siswa membahas hasil diskusi. 

9) Hasilnya dikumpulkan kepada guru untuk divalidasi sebagai 

rangkuman dan kesimpulan pelajaran. 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi/pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan lembar 

observasi aktifitas guru Siklus I dan lembar observasi aktifitas siswa 

Siklus I. 
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c. Refleksi 

Hasil dari observasi/pengamatan dikumpulkan dan dianalisis. Dari 

hasil observasi, guru mengadakan refleksi untuk mengetahui kekurangan, 

hambatan, dan kendala pada saat berlangsungya proses pembelajaran. 

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dan acuan bagi guru 

untuk mengevaluasi guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran. Hasil 

analisis digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya pada Siklus 

II. 

 

2. Rancangan Pelaksanaan Siklus II 

Rancangan pelaksanaan Siklus II dilakukan setelah mengkaji 

(mengevaluasi) hasil tindakan pada Siklus I, meskipun tahap yang akan 

dilakukan juga sama. Oleh karena itu substansi rancangan Siklus II 

tergantung persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Siklus I. 

Isi rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD Suwaduk 

01 Kelas VI Semester I untuk mata pelajaran Matematika Siklus II 

menggunakan materi yang berbeda pada Siklus I, jumlah kelompok dalam 

pelaksanaannya dilakukan sama seperti pada Siklus I. 

a. Perencanaan 

Kegiatan pada tahap perencanaan adalah: 

1) Menyusun rencana perbaikan pembelajaran dengan materi pokok 

“Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel”. 

2) Memilih model pembelajaran metode diskusi. 

3) Menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan materi. 

4) Membuat lembar pengamatan/observasi aktifitas siswa dan guru 

beserta indikatornya. 

5) Mendesain alat evaluasi untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

memahami dan menguasai konsep materi. 

b. Implementasi Tindakan dan Pengamatan 

Siklus II dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Apersepsi, mengulang pelajaran yang lalu. 
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2) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Menyiapkan alat dan bahan. 

4) Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran metode diskusi 

pada perbaikan pembelajaran Siklus I. 

5) Siswa mendiskusikan tentang mengolah dan menyajikan data dalam 

bentuk tabel. 

6) Siswa mengerjakan evaluasi. 

7) Hasil yang dikumpulkan kepada guru untuk divalidasi sebagai 

rangkuman dan kesimpulan. 

8) Menganalisis hasil tes. 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi/pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses belajar dengan menggunakan lembar observasi 

aktifitas guru Siklus II beserta materinya dan lembar observasi aktifitas 

siswa pada Siklus II beserta materinya.  

c. Refleksi 

Hasil dari observasi/pengamatan dikumpulkan dan dianalisis. 

Ternyata pada Siklus II, siswa Kelas VI SD Negeri Suwaduk 01, 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 100% yang tuntas dalam belajar 

dengan nilai 60 ke atas. Sedangkan yang belum tuntas 0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua siswa sudah menguasai materi pembelajaran 

dengan baik, terutama pada mata pelajaran Matematika dengan materi 

pokok “Menyajikan data dalam bentuk tabel”. 

 

F. Pengumpulan Data 

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data diperoleh dari observer (guru kelas), hasil tes serta 

dokumentasi selama proses selama proses pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data melalui observer/pengamatan, tes belajar 

siswa untuk mengetahui penggunakan pembelajaran metode diskusi selama 

proses pembelajaran. 
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2. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data dari hasil observasi teman sejawat dan 

tes. Berikut instrumen yang digunakan pada penelitian ini: 

a. Lembar observasi teman sejawat jenis observasi terfokus jenis observasi 

terfokus ini dengan menggunakan pertanyaan, yaitu jawaban tertutup 

kriteria “ya” dan “tidak”. 

b. Tes 

Tes diperlukan untuk mengetahui hasil belajar siswa baik dari lembar 

observasi maupun dari hasil diskusi kelompok. 

 

3. Menyusun Instrumen Penelitian  

Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun kisi-kisi instrumen 

Kisi-kisi instrumen berisi tentang konsep yang dijabarkan dalam 

variabel-variabel dan indikator-indikatornya yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian dan masing-masing indikator dijadikan pedoman dalam 

menyusun item soal. 
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Tabel 1. 

Kisi-kisi Hasil Belajar 

 

Kompetensi Dasar Indikator Item Soal Jumlah 
Uraian 

Menghitung luas 

lingkaran. 

a) Menentukan luas lingkaran 

yang diketahui radius atau 

diameternya. 

 

b) Menggunakan konsep luas 

lingkaran untuk menentukan 

luas bangun datar yang 

merupakan bagian suatu 

lingkaran. 

 

c) Menggunakan konsep luas 

lingkaran untuk menentukan 

luas bangun datar yang 

merupakan gabungan antara 

bagian dari lingkaran. 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 Jumlah item soal 15 15 
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Tabel 2. 

Kisi-kisi Penggunaan Rumus Matematika  

untuk Mencari Luas Lingkaran 

 

No. Aspek yang Diamati Indikator 

1. Pra Pembelajaran - Siswa menempati tempat duduknya masing-

masing. 

- Siswa siap menerima pelajaran. 

2. Kegiatan Awal 

Pembelajaran  

- Memberikan apersepsi/motivasi awal sebelum 

pembelajaran. 

- Menjawab apersepsi yang diberikan guru. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

- Siswa mendengarkan secara seksama saat 

dijelaskan kompetensi yang akan dicapai. 

3. Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

- Secara individual siswa membaca buku yang 

berhubungan dengan luas lingkaran bagian 

lingkaran. 

- Guru menjelaskan cara menentukan luas 

bagian lingkaran dengan dibentuk menyerupai 

persegi panjang dengan lebar r. 

- Tanya jawab tentang luas lingkaran. 

- Secara berkelompok siswa mengerjakan 

Lembar Kerja I. 

- Diskusi kelas membahas hasil kerja kelompok.  

- Tanya jawab hal-hal yang belum jelas. 

- Guru memberikan nilai atas hasil kerja 

kelompok. 

- Siswa memajang hasil kerjanya. 
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No. Aspek yang Diamati Indikator 

4. Kegiatan Akhir 

Pembelajaran 

- Siswa dibawah bimbingan guru membuat 

kesimpulan/rangkuman materi. 

- Siswa mengerjakan evaluasi. 

- Penilaian hasil evaluasi. 

- Guru memberikan tindak lanjut yang sesuai 

dengan hasil evaluasi. 

- Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalaam penelitian ini adalah teknik analisis data 

diskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang sesuai 

dengan gambaran apa adanya yang terkumpul dari lembar observasi, 

dokumentasi dan hasil tes siswa. 

 

 

  


