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BAB III 
METODE  PENELITIAN 

 
3.1 Setting dan Karakteristik Penelitian 
3.1.1 Setting 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten 
Batang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah peneliti mengajar di SD tersebut dan lokasi SD 
ini. Siswa kelas V SD Negeri Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang ini 
berjumlah 21 anak yang terdiri atas 10 siswa putra dan 11 siswa putri. 
3.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian 

Siswa Kelas V SD Negeri Banaran yang berjumlah 21 siswa, 10 siswa laki-laki dan 
11 siswa perempuan. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga kurang mampu yang 
tinggal di daerah pinggian kota. Orang tua siswa sebagian besar hanya tamatan SD dan 
bekerja sebagai buruh.  

 
3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel terikat dan 
variabel bebas. Variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika sedangkan variabel 
bebasnya adalah media benda-benda terdekat. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Mujiman, 2007:34) dengan 3 tahapan atau rangkaian yaitu ; 1) perencanaan tindakan 
(planning), 2) pelaksanaan tindakan (action) dan pengamatan (observation), dan 3) refleksi 
(reflection). 

Pemberian tindakan pada siklus 1 didasarkan pada hasil observasi awal. 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 peneliti untuk menentukan tindakan yang harus 
dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya. Dari hasil observasi awal dilakukan 
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perencanaan awal sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi 
guru dan siswa dalam pembelajaran; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) 
menyiapkan materi pelajaran yang akan dipecahkan; (4) menyiapkan alat dan bahan; (5) 
24 merancang pembelajaran dengan metode inkuiri dan menyiapkan RPP; (6) membuat 
lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran di kelas; (7) membuat lembar kerja 
dan tes untuk melihat hasil yang telah dilakukan. 

Adapun gambar kegiatan PTK model spiral dari C. Kemmis dan Taggart disajikan 
dalam gambar seperti pada gambar 3.1 (Rochiati Wiriaatmadja, 2007:66) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 PTK model Spiral dari C. Kemmis dan Taggart 
 

Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan  
Tahap pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah implementasi RPP dan 

observasi. Dalam 1 RPP dirancang terdiri dari 3 pertemuan. Pelaksanaan tindakan siklus 1 
dan siklus 2 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dilakukan yaitu: (1) 
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media benda-benda terdekat; (2) 

melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran bagi guru melalui lembar observasi yang 
sudah dibuat pada perencanaan awal; (3) melakukan tes formatif untuk mengetahui hasil 
belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran tiap siklus. Proses pengamatan dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data dengan memberikan lembar observasi kepada observer. 
Pengisian lembar observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 
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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 tindakan berlangsung. Kelebihan akan tetap 
dipertahankan, sedangkan kekurangan akan diperbaiki pada siklus berikutnya. 
3.3.1 Pelaksanaan siklus I  
3.3.3.1 Perencanaan tindakan 
  Pada tahap ini guru menysun rencana pembelajaran berdasar pokok bahasan 
yang akan diajarkan yaitu menghafal perkalian sampai bilangan 100, dengan urutan: 

1. Menyiapkan peralatan pembelajaaran 
2. Menyusun silabus 
3. Menyusun rencana pembelajaran 
4. Menyusun instrumen yang terdiri atas: 

1) lembar pengamatan aktivitan dan koopertif siswa. 
2) Lembar pengamatan untuk guru 
3) Soal evaluasi 

5. Menentukan jadwal tindakan kelas 
  Pemberian tindakan  

1) Sebagai penjajagan guru memberikan pertanyan kepada siswa.tentang 
perkalian 

2) Guru memberikan apersepsi tentang pentingnya kemampuan menghitung 
perkalian. 

3) Guru mengajak siswa untuk bermain lompat jari, mulai dari lompat dua-dua 
sampai dengan lompat sepuluh. Siswa yang sudah mampu memperagakan ke 
depan kelas            

4) Menerapkan permainan pada perkalian dengan mengulang kembali pertanyaan   
pada penjajagan, siswa yang dapat mengacungkan tangan kemudian 
menyebutkan jawabab dengan pemaparan, kemudian dikuatkan dengan 
penjelasan singkat dari guru. 
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5) Siswa dibentuk dalam kelompok. Tiap kelompok menerima kartu bilangan, 
kemudian kartu-kartu terswbut dipasang-pasangkan hingga membentuk 
perkalian dan ditulis pada lembar kerja untuk didelesaikan bersama. 

6) Siswa melaporkan hasil kerja kelompok dengan menuliskan pada papan tulis. 
Sedang kelompok yang lain mengoreksi hasil kerja kelompok yang lain. 

7) Sebagai penguat guru memberikan pertanyaan secara lisan 
8) Evaluasi. 

3.3.3.2 Melakukan Observasi  
Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung guru kelas V sebagai observer 

beserta teman sejawat melakukan pengamatan dan mencatat kejadian – kejadian selama 

pembelajaran berlangsung. Hasil catatan observasi bermanfaat untuk pengambila 
keputusan dalam kegiataan selanjutnya yaitu refleksi. 
3.3.3.3 Refleksi 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti sebagai guru, hasil pengamatan guru 
kelas V, dan pengamatan teman sejawat dikumpulkan dan dibahas bersama untuk 
mendapatkan kesamaan pandangan terhadap tindakan awal pada siklus pertama.Hasil 
diskusi tersebut akan dijadikan bahan untuk menentukan langkah tindakan selanjutnya 
pada siklus ke – 2. 
3.3.2 Pelaksanaan siklus II 
3.3.2.1 Perencanaan tindakan 

Rencana tindakan disusun berdasar hasil analisis dan reflesi selama siklus – 1. Topik 
yang dibahas pada siklus – 2 ini adalah perkalian bersusun 
3.3.2.2  Pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

Tindakan II ini dilakukan berdasar masalah yang masih ada pada siklus    - 1. 
Tindakan lebih ditekankan pada aktifitas, kerja sama, dan kemampuan menghitung 
perkalian bersusun. 

Pada saat guru mengajar  guru kelas IV bersama teman sejawat melakukan 
pengamatan sebagaimana yang dilakukan pada siklus – 1. 
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3.3.2.3 Refleksi  
Tujuan refleksi pada siklus yang kedua ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, khususnya operasi hitung 
perkalian diupayakan melalui penggunaan peraga lidi. 

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kolaboratif dan partisipatif 
karena adanya kerjasama antara peneliti dengan teman sejawat di kelas V SDN Banaran 
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki 
kualitas pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. 

 
3.4 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian 
3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yakni 
butir soal tes kelas V SDN Banaran tahun ajaran 2011/2012. Sedangkan data sekunder 
adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek, yakni data perkembangan 
siswa yang diperoleh dari  dokumen sekolah. 
3.4.2 Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan bentuk data yang ingin diperoleh. Untuk 
mengetahui kemampuan menghitung perkalian dilakukan dengan tes hasil belajar dalam 
bentuk skor. Sedangkan data tentang sikap dan perilaku serta tanggapan siswa selama 
pembelajaran perkalian dilakukan melalui pengamatan pada subjek penelitian. 
3.4.3 Instrumen Penelitian  
1. Butir soal tes 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan 
menyelesaikan operasi hitung perkalian. 
2. Lembar pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati perilaku siswa saat proses 
pembalajaran berlangsung dan akhir pembelajaran hal yang diamati adalah kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian. 
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi lnstrumen butir-butir soal 

Va
ria

be
l 

(Y
) 

Su
b 

va
ria

be
l 

(Y
) Indikator Item Soal 

Me
m

ah
am

i  

 

3.3.1 mengalikan bilangan satu angka 

dengan bilangan satu  angka  
min 

3.3.2 mengalikan  bilangan 
satu angka dengan bilangan dua 
angka  

3.3.3 mengalikan bilangan 
satu angka dengan bilangan satu  
angka negatif   

3.3.4 mengalikan bilangan 
satu  angka dengan bilangan dua  
angka  negatif 

 

1) 37 × (-5) = 
2) 4 × (-16) = 
3) -5 × 13 = 
4) -18 × (-7) = 
5) 3 ×  (-43) = 
6) 50 × (11 × 25 ) = 
7) (21 × 7) × (-70) = 
8) (9 × (-24)) × 3 = 
9) 8 × (-13 × 26) = 

 

 
 

 
 

Tabel 3.3 
Lembar observasi aktivitas guru 

Tahap Kegiatan 

Kemunculan 
 

Skor 
Ya   tidak 

Ke
gia

ta
n 

aw
al 

1) Guru membuka pelajaran 
2) Guru melakukan apersepsi dengan 
menggunakan media benda-benda terdekat 
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Ke
gia

ta
n i

nti
 

1) Mendiskusikan langkah-langkah kegiatan 
bersama siswa 
2) Membimbing siswa melakukan kegiatan 
3) Membimbing siswa mendiskusikan hasil 
kegiatan dalam kelompok 
4) Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil kegiatan belajar 
mengajar 
5) Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/ 
menemukan konsep 

   

Ke
gia

ta
n a

kh
ir 

1) Melakukan refleksi dan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari bersama siswa 
2) Memberikan beberapa pertanyaan sebagai 
umpan balik 
3) Membagikan lembar soal evaluasi 
4) Memberikan tugas rumah sebagai tindak 
lanjut 

   

 
 

3.4.4 Dokumentasi 
Dokumen dalam penelitian ini adalah buku daftar nilai siswa kelas V SDN Banaran 

tahun ajaran 2011/2012 dan hasil ulangan matematika dengan pokok bahasan operasi 

hitung perkalian. 
 

3.5 Indikator kinerja 
Yang menjadi indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Siswa kelas V SDN Banaran mengalami ketuntasan belajar matematika sehingga Hasil 
belajar diatas KKM (nilai ≥ 65 mencapai 80%. 
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3.6 Teknik Analisis Data 
Memperhatikan jenis data yang dikumpulkan, ada dua teknik yang digunakan   dalam 

penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis  kuantitatif digunakan 
terhadap hasil tes sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam data kualitatif yang 
diperoleh dara  hasil pengamatan terhadap guru, siswa, atau hal-ahal lain yang tampak 
selama penelitian ini. 

Demikian juga aktivitas dan kerja sama dengan kelompok dalam pembelajaran juga 
didasarkan  pada indikator yang muncul. Kemudian dari hasil catatan lapangan yang 
dilengkapi dengan hasil observasi, wawancara dan dari hasil angket siswa dilakukan 
analisis bersama guru kelas V dan teman sejawat, kemudian ditafsirkan berdasarkan 

kajian pustaka dan pengalaman guru. Sedangkan kemampuan menghitung perkalian 
dianalisis berdasarkan rata-rata perolehan hasil evaluasi dengan rumus: 

                     M =    Σ    fX                          Σ   FX  = jumlah nilai siswa 
                                    N                           N       = jumlah siswa    
                                                                  M      = rata-rata (mean) 

Pembelajaran hitung perkalian  dianggap tuntas bila perolehan hasil evaluasi siswa 
rata-rata hasil hitungan > 70, dan siswa dianggap tuntas dalam penguasaan hitung 
perkalian bila memperoleh nilai baik yaitu 70. 

Keterangan : 
90   -   100  = sangat baik   30   -   49  = kurang 
70   -   89    = baik                                             0    -   29  = kurang sekali 
50   -   69    = cukup 

 
 


