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BAB III 

METODE PENELITIAN TINDAKAN KELAS  

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Menurut Arikunto ( 2007 : 2-3) penelitian tindakan kelas dalam bahasa inggris disebut dengan 

istilah classroom action research. 

Menurut Ibid Penelitian Tindakan Kelas merupakan ragam penelitian pembelajaran yang 

berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencoba 

hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Penelitian 

Tindakan Kelas termasuk penelitian kualitatif meskipun data yang dikumpulkan bisa saja 

kuantitatif, dimana uraiannya bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, peneliti merupakan 

instrument pertama dalam pengumpulan data, proses sama pentingnya dengan produk 

(Kunandar, 2011:46). 

B. Rancangan dan Jenis Penelitian 

Menurut Darsono dkk, dalam Manajemen Penelitian Tindakan Kelas menjelaskan bahwa 

seorang peneliti bukan sebagai penonton tentang apa yang dilakukan guru terhadap muridnya, 

tetapi bekerja secara kolaboratif dengan guru mencari solusi terbaik terhadap masalah yang 

dihadapi. Selain itu dalam penelitian tindakan kelas dimungkinkan siswa secara aktif berperan 

serta dalam melaksanakan tindakan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka jenis penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. Peneliti berkolaborasi dengan guru 

dalam merencanakan, mengidentifikasi, mengobservasi, dan melaksanakan tindakan yang telah 

dirancang. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas sistem spiral 

dengan model Hopkins seperti pada gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1 Desain PTK hasil Adaptasi Model Hopkin 

 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rancangan penelitian model Hopkins yang 

diawali dengan tindakan pendahuluan kemudian dilanjutkan perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus I masih belum 

tuntas, sehingga dilakukan perbaikan pada siklus II. Refleksi siklus I dilakukan untuk 

menentukan langkah-langkah perbaikan pada siklus II. 

C. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian 

1. Setting Penelitian. 

Setting penelitian ini meliputi :  

a. Tempat Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMK Al Falah Salatiga. Sekolah tersebut dipilih 

karena peneliti tertarik dengan permasalahan yang di hadapi guru matematika 

kelas x, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. 

b. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian perbaikan pembelajaran ini dilakukan pada semester ganjil 

tahun ajaran 2015/2016. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yaitu, siklus I 

pada tanggal 28 November 2015 dan siklus II pada tanggal  30 November 2015.  

c. Siklus PTK  

PTK ini dilakukan melalui dua siklus, setiap siklus dilaksanakan mengikuti 

prosedur yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Melalui 

kedua siklus tersebut dapat diamati peningkatan hasil belajar siswa.  

2. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas X Otomotif SMK Al Falah Salatiga, yang 

berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 30 siswa laki-laki. Mata pelajaran yang menjadi 

sasaran penelitian adalah mata pelajaran Matematika  khususnya pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. 

D. Variabel yang diselidiki  

Dalam pelaksanaan tindakan kelas ini variabel-variabel yang akan diselidiki adalah sebagai 

berikut :  

a. Variabel input 

Siswa kelas X SMK Al Falah Salatiga sebanyak 

b. Variabel proses 

Menggunakan Pendekatan RME 

c. Variabel output  

Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

E. Rencana Tindakan  

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rancangan penelitian model Hopkins yang 

diawali dengan tindakan pendahuluan kemudian dilanjutkan perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus I masih belum 

tuntas, sehingga dilakukan perbaikan pada siklus II. Refleksi siklus I dilakukan untuk 
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menentukan langkah-langkah perbaikan pada siklus II. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a) Pendahuluan 

Tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum pelaksanaan siklus, meliputi: 

1. Memohon ijin kepada kepala sekolah untuk mengadakan penelitian di SMK Al 

Falah Salatiga. 

2. Mengadakan wawancara dengan guru matematika kelas X mengenai 

pengalamannya saat memberi materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Pada 

siswa kelas X Otomotif. 

3. Melakukan observasi. 

4. Menentukan jadwal penelitian. 

Setelah dilakukan observasi, diperoleh data berupa hasil tes siswa untuk mengukur 

kemampuan siswa pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan kendala-kendala 

yang dihadapi guru selama proses pembelajaran. Seluruh data yang diperoleh dari tindakan 

pendahuluan digunakan untuk mempersiapkan siklus selanjutnya. 

b) Pelaksanaan siklus  

Siklus I 

1. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi:  

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Menyiapkan media pembelajara. 

c. Menyusun alat evaluasi siswa.  

2. Tindakan 

a. Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal, guru memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa tentang materi SPLDV. Kemudian membangkitkan skemata siswa 

dengan melakukan tanya jawab mengenai SPLDV yang pernah di pelajari 

waktu masih di bangku SMP. 

b. Kegiatan Inti  

Hal-hal yang dilakukan guru pada kegiatan inti yaitu: 
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1) Guru menjelaskan materi SPLDV dengan disertai contoh SPLDV dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Guru memberikan soal latihan kelompok. 

3) Siswa menyelesaikan soal latihan kelompok sesuai dengan contoh yang 

sudah di dapat dan mempresentasikan. 

4) Guru memberikan soal latihan lainnya. 

5) Guru mengajak siswa untuk mengidentifikas SPLDV yang sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. 

6) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya.  

c. Kegiatan Akhir  

Di akhir pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

menjelaskan manfaat dari pembelajaran SPLDV. Setelah jam pelajaran 

berakhir tugas dikumpulkan. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pelaksanaan pengamatan melibatkan beberapa pihak diantaranya guru dan 

peneliti. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hal yang harus diamati oleh observer adalah aktivitas siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran, dan proses pembelajaran dapat terlaksana 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

4. Refleksi  

Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan lapangan dianalisis, 

dijelaskan, dan disimpulkan pada tahap refleksi. Tujuan dari refleksi adalah untuk 

mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran SPLDV dengan pendekatan 

pembelajran PMR. Peneliti menganalisis hasil tindakan pada siklus I dan II untuk 

mempertimbangkan apakah perlu dilakukan siklus lanjutan. 

Siklus II   

Siklus II merupakan tindakan perbaikan dari siklus I yang masih belum berhasil. 

Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus II sama dengan penerapan 

pembelajaran pada siklus I, hanya saja dilakukan lebih cermat dan memperhatikan 

hal-hal yang masih belum tercapai pada saat siklus I. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 
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F. Data dan cara pengumpulannya 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang diperoleh dan dianalisis bukan dalam bentuk angka-angka melainkan 

dideskripsikan dengan kata-kata. Hasil wawancara terhadap guru dan siswa, hasil observasi 

aktivitas guru, dan hasil catatan lapangan merupakan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data 

yang diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka. Data kuantitatif berupa hasil observasi 

aktivitas siswa dan hasil tes evaluasi siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika pada 

materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel . 

1. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari siswa kelas X SMK Alfalah Salatiga Tahun Ajaran 

2015/2016 untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu saat 

mewawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. Hasil dari wawancara adalah untuk mengetahui informasi 

mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan guru, hasil belajar siswa, 

kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran, serta tanggapan 

guru mengenai penerapan pembelajaran matematika pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel dengan menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik. 

b. Observasi  

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan pada objek penelitian. Pada penelitian ini melibatkan 2 observer, 

antara lain guru dan peneliti. Proses observasi dilakukan dengan mengamati 

aktivitas dan perhatian siswa untuk mendapatkan data kualitatif yaitu 

mengenai seberapa besar proses pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua 
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Variabel dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan apakah kegiatan yang dilakukan 

guru telah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

c. Tes  

Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyelasikan soal pada materi Sistem Persamaan Lineae Dua Variabel setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik. Bentuk tes yang digunakan adalah tes essay, yaitu 

siswa diminta untuk soal essay pada lembar kerja siswa. 

G. Tektnik Analisis Data 

Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisa sejak tindakan pembelajaran dilakukan 

dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode alur, 

yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses 

pembelajaran. Alur yang dilalui dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Hasil reduksi 

data berupa uraian singkat yang telah digolongkan dalam suatu kegiatan tertentu. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan. 

2. Penyajian data Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk teks 

naratif yang disusun, diatur, diringkas dalam kategori-kategori sehingga mudah 

dipahami yamg memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dari kumpulan tiap kategori 

disimpulkan sementara, kemudian dilakukan penyimpulan. Verifikasi adalah 

sebagai pemikiran kembali yang dilakukan oleh penganalisis tentang apa yang 
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ditulis dan juga tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Data-data yang 

telah diseleksi dapat diambil kesimpulannya. 

H. Keabsahan Data 

Penetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, data dalam penelitian ini 

disahkan melalui triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2006: 106) memberikan definisi 

bahwa triangulasi tidak lain adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

suatu kejadian yang di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data-data yang ada.  

Tujuan penggunaan triangulasi oleh peneliti utamanya adalah untuk melakukan cross 

chek data yang diperoleh dari lapangan sehingga dalam melakukan analisis hanya data yang 

valid. Alasan dari penggunaan triangulasi sebagai penentu kevalidan isi karena triangulasi 

memberikan hasil yang tidak menimbulkan keragu-raguan informasi dari fenomena yang 

diseleksi. 

Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode, dalam triangulasi sumber data diterapkan dengan mengambil data dari beberapa 

sumber, sehingga untuk penelitian ini sumber data diperoleh dari guru matematika dan siswa 

SMK Alfalah Salatiga. Triangulasi metode data dilakukan dengan cara menanyakan hal 

yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi (Sugiono, 2008: 209 ). 

 


