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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Berdasarkan sifat masalah dan tujuannya, penelitian dirancang dengan 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Suharsimi Arikunto 

menjelaskan bahwa PTK adalah penelitian tindakan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelasnya (Suharsimi Arikunto, 

2008:58). Penelitian tindakan kelas termasuk penelitian reflektif  yang 

bersiklus (berdaur ulang). Penelitian tindakan kelas sering juga diartikan 

dimana sekelompok orang mengidentifikasi masalah serta melakukan suatu 

kegiatan untuk pemecahan masalah dan apabila belum berhasil akan diulangi 

lagi (siklus lanjutan) yang terencana dan terstruktur. Siklus akan berakhir 

setelah mencapai keberhasilan sebanyak 75% secara klasikal. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap 

subjek penelitian pada suatu saat tertentu (Mukhtar, 2013:10). Penelitian ini 

berusaha mendeskripsikan seluruh gejala yang ada pada saat penelitian 

dilakukan.  

  Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan dalam 

penelitian adalah menggunakan model Kemmis dan M. Taggart (1993) 

dimulai dengan perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan 

(acting), pengamatan (observing), refleksi (reflecting) dan perencanaan 

kembali yang dijadikan dasar untuk pemecahan permasalahan (Saur 
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Tampubolon, 2014:27). Alur desain penelitian dapat di jabarkan pada bagan 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

Model Kemmis dan M. Taggart. (Arikunto, 2010:137) 

 

  Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam PTK yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7). 

Kemudian data kuantitatif dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif kualitatif. 

Dimana analisis data dilakukan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti 

Peneliti hadir dan berperan aktif pada setiap tahap penelitian. Di  

dalam penelitian dibentuk tim kolaborasi yang terdiri dari guru kelas 5 mata 

pelajaran matematika di SDN Sisir 06 Batu dan kolaborator. Peneliti berperan 
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untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran dan mengobservasi kegiatan 

pembelajaran serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian  ini dilaksanakan di SDN Sisir 06 Batu Jalan Imam Bonjol III 

Nomor 07 Kecamatan Batu Kota Batu. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 27, 28 Mei dan 3, 4 Juni 2016 semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

3.4 Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Sisir 06 Batu yang 

berjumlah 32 yang terdiri dari 17  laki-laki dan 15 perempuan. Objek dalam 

penelitian adalah model Polya yang digunakan untuk meningkatkan hasil 

bealajar pokok bahasan soal cerita bilangan pecahan kelas V SDN Sisir 06 

Batu. 

3.5 Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian memerlukan instrumen yang disusun 

dan dikembangkan peneliti, sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan pada saat pembelajaran berlangsung 

lembar observasi ini disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan indikator 

yang ada dalam pemecahan masalah dengan menggunakan model Polya. 

a) Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran matematika pemecahan masalah 

dengan menerapkan model Polya. 
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b) Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa 

dalam pemecahan masalah dengan menerapkan model Polya. 

Aktivitas–aktivitas yang diamati adalah respon siswa terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, keterlibatan siswa saat pembelajaran, 

kerjasama siswa saat mengerjakan tugas dari guru. 

2. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi yaitu berupa alat dokumentasi 

berlangsungnya proses pembelajaran, berupa lampiran Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di dalamnya terdapat lembar kerja 

siswa (LKS), daftar kelompok siswa, dan daftar nilai siswa, selain itu 

juga terdapat foto dan video kegiatan pembelajaran yang diambil selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. 

3. Tes 

Tes diberikan setiap akhir siklus. Tes yang digunakan ini disusun 

sendiri oleh peneliti. Bentuk tes yang digunakan berupa uraian soal cerita, 

karena yang dinilai tidak hanya hasil akhir tetapi langkah demi langkah 

juga diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman 

mengenai materi yang diberikan oleh guru melalui penerapan model 

Polya. Hasil tes siswa ini akan dianalisis kemudian diskor untuk 

mengetahui keberhasilan hasil belajar siswa secara keseluruhan sebagai 

skor kognitif. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan guru dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Polya. Wawancara ditujukan kepada siswa dan guru sebagai subjek 

penelitian dan sumber informasi.  

2) Teknik Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis 

observasi yaitu observasi aktivitas siswa dalam pemecahan masalah dan 

observasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Polya. 

Pertama, observasi aktivitas siswa dilakukan oleh guru/peneliti dan 

dibantu dengan guru teman sejawat untuk mengetahui aktivitas siswa pada 

saat proses pemecahan masalah matematika. Kedua, observasi kegiatan 

pembelajaran yang dibantu oleh guru mata pelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi sebagai acuan dalam penelitian aktivitas dan kinerja guru 

selama kegiatan pembelajaran. Observasi terhadap guru difokuskan pada 

kemampuan guru dalam mengelola kelas serta merangsang minat siswa 

dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi 

aktivitas siswa difokuskan pada respon siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  
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3) Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan siswa. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes tertulis mengenai pemecahan masalah soal cerita 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan 

berupa soal uraian. Tes ini dapat digunakan menjadi tolak ukur berhasil 

atau tidaknya model pembelajaran yang diajukan peneliti dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

4) Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran matematika kelas V dengan 

menggunakan model Polya pokok bahasan soal cerita bilangan pecahan. 

Dokumentasi pembelajaran yang diperoleh berupa foto, hasil lembar kerja 

siswa dan hasil lembar evaluasi.  

3.7 Teknik Analisis Data dan Kriteria Keberhasilan 

   Data yang telah diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan, analisis data 

dilakukan setiap kali tindakan pembelajaran berakhir. Analisis data dilakukan 

untuk mengetahui adanya perubahan pada tingkat pemahaman siswa pada setiap 

siklus, dengan demikian hasil tersebut dipadukan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) baik perorangan maupun klasikal. Hasil yang diperoleh 

selanjutnya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menyatakan ketuntasan 

belajar secara klasikal. 

 Oleh karena itu analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk 
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menentukan peningkatan proses belajar matematika dengan menggunakan model 

Polya pokok bahasan soal cerita penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

menentukan peningkatan kemampuan memecahkan masalah pada pokok bahasan 

soal cerita penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan 

yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran 

matematika menggunakan model Polya. 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, 

reduksi data, yakni kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Tahap 

kedua, mendeskripsikan data sehingga data yang telah terorganisir jadi bermakna. 

Tahap ketiga, adalah membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data, sehingga 

kesimpulan dari data dapat digunakan untuk menjawab hipotesis. 

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian membutuhkan acuan 

untuk mempertimbangkan hasil yang akan dicapai setelah dilakukan tindakan.  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat peningkatan kemampuan memecahkan masalah soal cerita yang 

mencakup  empat aspek yaitu :  

a. memahami masalah;  

b. menyusun rencana penyelesaian; 

c. melaksanakan perencanaan;  

d. memeriksa kembali dan hasil.  

2. Apabila   75 % jumlah siswanya dalam mengerjakan soal tes mendapat nilai 

  65. Prosentase keberhasilan dan KKM disesuaikan dengan kebijakan SDN 

Sisir 06 Batu.  
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a. Ketuntasan Belajar Individu 

 Ketuntasan belajar individu dikatakan tuntas apabila siswa telah mencapai  

ketuntasan belajar jika mencapai nilai   65 sesuai dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang ditentukan sekolah.  

Tabel 3.1 Kriteria Penskoran Pemecahan Masalah Model Polya 

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami Masalah 1 Siswa tidak dapat menuliskan hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita. 

2 Siswa dapat menuliskan 1 hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita. 

3 Siswa dapat menuliskan lebih dari 1 hal 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

cerita. 

4 Siswa dapat menuliskan semua hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita 

dengan benar. 

Perencanaan 1 Siswa tidak menuliskan kalimat matematika 

dari soal cerita. 

2 Siswa menuliskan kalimat matematika dari 

soal cerita, tetapi tidak tepat. 

3 Siswa mampu menuliskan kalimat 

matematika dari soal cerita, tetapi kurang 

tepat. 

4 Siswa mampu menuliskan kalimat 

matematika dari soal cerita dengan benar. 

Melaksanakan 

Perencanaan 

1 Siswa tidak mampu menjawab soal cerita. 

2 Siswa mampu menjawab soal cerita tetapi 

tidak sesuai dengan perencanaan. 

3 Siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

dengan jawaban kurang tepat sesuai dengan 

perencanaan. 

4 Siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

dengan jawaban benar sesuai dengan 

perencanaan. 

Memeriksa Kembali 1 Siswa tidak dapat menuliskan kesimpulan 

(jadi). 

2 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil   pengerjaannya tetapi tidak sesuai 

dengan permasalahan. 

3 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil pengerjaannya tetapi kurang 

sesuai dengan permasalahan. 

4 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil pengerjaannya dengan benar dan 

sesuai dengan permasalahan. 
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Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individu digunakan rumus 

sebagai berikut : 

  KBI = 
              

             
 x 100 

 keterangan : KBI = Ketuntasan Belajar Individu 

b. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Secara klasikal dikatakan tuntas apabila telah mencapai   75% dari 

jumlah siswa berhasil mencapai KKM yang sudah ditetapkan sekolah yaitu  65. 

Dikatakan belajar tuntas dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

KBK = 
                                

                               
 x 100 

 keterangan : KBK = Ketuntasan Belajar Klasikal 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Klasikal 

No Rentangan presentase (%) Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

85–100 % 

70–84 % 

55–69 % 

40–54 % 

0–39 % 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

(Sumber: Arikunto, Suharsimi, dkk, 2011 : 41) 

Penelitian yang telah dilakukan akan dinyatakan berhasil apabila 

ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal mencapai rentangan minimal 70–

84% (kategori baik). 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah pokok penelitian yaitu langkah pra 

penelitian, langkah pelaksanaan penelitian, langkah penyusunan laporan. Adapun 

prosedur Penelitian Tindakan Kelas ini secara rinci diuraikan sebagai berikut: 
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a. Pra Penelitian 

     Tahap awal yang dilakukan peneliti tentunya adalah tahap persiapan 

yang meliputi: (a) menyusun rencana penelitian. (b) mengurus perizinan, 

(c) studi pendahuluan, (d) menyusun proposal, (e) menentukan jadwal 

penelitian, (f) menyiapkan instrument penelitian.  

b. Pelaksanaan Penelitian 

Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, peneliti melakukan beberapa 

langkah untuk mempersiapkan penelitian. Langkah yang dilakukan 

peneliti meliputi:  

a) Menyusun rancangan pembelajaran yang akan ditetapkan di kelas 

dengan model polya, kemudian menetapkan topik pembelajaran 

yang akan dipelajari pada siklus I yaitu menyelesaikan 

permasalahan soal cerita penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan. 

b) Menyusun lembar kerja siswa (LKS) sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan peneliti tiap pertemuan. 

c) Membuat soal evaluasi di akhir siklus untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, 

lembar evaluasi tertera pada satu perangkat pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran siklus I.  

d) Membuat lembar aktivitas proses pembelajaran siswa pemecahan 

masalah matematika. 
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e) Membuat lembar pengamatan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model polya yang akan di observasi oleh guru mata 

pelajaran matematika. 

2) Pelaksanaan  

Penelitian dilaksanakan di kelas V SDN Sisir 06 Batu semester 

genap tahun ajaran 2015/2016 pada tanggal 27 dan 28 Mei 2016. 

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri sesuai dengan tahapan model 

polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, 

melaksanakan penyelesaian, memeriksa kembali dan hasil. 

a) Tahap memahami masalah  

Pada awal pembelajaran, siswa membaca dan memahami 

masalah. Siswa menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan dari 

masalah pada lembar catatan yang disediakan secara individu. 

b) Tahap menyusun rencana penyelesaian 

Siswa mendiskusikan rencana penyelesaian dari masalah 

yang sudah dipahami, dengan menentukan operasi yang dipakai 

dan membuat ke dalam kalimat matematika.  

c) Tahap melaksanakan penyelesaian  

Pada tahap ini, siswa masih dengan kelompok melaksanakan 

perhitungan dari rencana yang telah dibuat untuk mendapatkan 

hasil yang diharapkan dari masalah.  

d) Tahap memeriksa kembali  

Setelah diskusi kelompok, siswa secara individu menuliskan 

hasilnya dan membuat kesimpulan. Menulis secara individu selain 
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sambil memeriksa kembali hasil kerjaan dari diketahui sampai 

perhitungan, supaya semua siswa dapat bertanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan. 

3) Observasi  

 “Observasi adalah pengamatan terhadap sesuatu, dan observasi 

terhadap penelitian ilmiah (scientific observation) adalah bukan sekedar 

pengamatan atau melihat sesuatu, melainkan pengamatan yang 

memenuhi tujuh standar atau ciri, yaitu: (1) cermat, yaitu usaha untuk 

menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya; (2) sedapat mungkin 

harus tepat dan pasti (as pricise and exact as necessary); (3) sistematis, 

dalam usaha untuk memperoleh data yang relevan; (4) dicatat secara 

lengkap dan diperinci secepat mungkin; (5) obyektif, dalam arti bebas 

dari kepentingan, penyimpangan, kecenderungan, atau angan-angan 

pribadi sejauh mungkin; (6) dilakukan oleh pengamat yang terlatih yang 

mengetahui apa yang dicari dan bagaimana mengenalnya; dan (7) 

dilaksanakan dalam kondisi-kondisi yang dikendalikan (conducted under 

controlled conditions), yang mengurangi bahaya kekeliruan, penipuan 

diri atau penafsiran yang salah” (Arifin, 2010:56). 

 Observasi dilaksanakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan oleh observer, yaitu guru lain. Pada observasi ini 

observer melakukan pengamatan mengenai aktivitas siswa dan kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung dan mengacu pada lembar 

observasi. 
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 Observasi dilaksanakan untuk mengamati aktivitas siswa dan 

kinerja guru mengenai pembelajaran matematika bilangan pecahan mulai 

dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir, untuk mengetahui 

apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan lembar observasi atau 

belum. Hasil observasi tersebut digunakan untuk memperbaiki pada 

siklus berikutnya.  

4) Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti dapat melakukan refleksi 

karena bagian ini sangat penting dimana seorang peneliti bisa 

mengamati, mangetahui dan menganalisis semua kegiatan yang sudah 

berlangsung. Guru dan peneliti melakukan refleksi dari pelaksanaan 

siklus I adalah: menemukan kendala–kendala yang menghambat proses 

pembelajaran dan merancang tindakan yang dilakukan pada siklus 

berikutnya. 

Setelah pembelajaran/ tindakan pada siklus I berakhir.  Peneliti 

dan guru mata pelajaran berkolaborasi mengadakan diskusi dan refleksi 

untuk menemukan berbagai kelemahan dan kelebihan pada siklus I dan 

hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki rancangan pada 

siklus II. Siklus berikutnya dilakukan sesuai dengan hasil dari siklus 

sebelumnya sampai mencapai prosentase kriteria ketuntasan. 
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Siklus II 

Tahap kerja pada siklus II sama seperti tahap kerja pada siklus I. Rencana 

tindakan pada siklus II dilakukan berdasarkan refleksi siklus I. Kegiatan siklus II 

dimaksudkan sebagai penyempurnaan atau perbaikan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran siklus I. Tahapan pada siklus II meliputi : 

1. Perencanaan Tindakan 

a) Menyusun rancangan pembelajaran yang akan ditetapkan di kelas dengan 

model polya, kemudian menetapkan topik pembelajaran yang akan 

dipelajari pada siklus II yaitu menyelesaikan permasalahan soal cerita 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 

b) Membuat soal evaluasi di akhir siklus untuk mengetahui perkembangan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, lembar evaluasi 

tertera pada satu perangkat pada rencana pelaksanaan pembelajaran  

siklus II.  

c) Membuat lembar aktivitas proses pembelajaran siswa pemecahan masalah 

matematika. 

d) Membuat lembar pengamatan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model polya yang akan di observasi oleh guru mata 

pelajaran matematika. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II, intinya masih sama seperti pada  

siklus I, yaitu guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP.  
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3. Observasi

Observasi masih sama prosedurnya seperti siklus I. Peneliti dibantu 

oleh pengamat melakukan pengamatan yang berpedoman pada lembar 

observasi. Lembar observasi yang digunakan sama seperti pada siklus I.   

4. Refleksi

Refleksi pada siklus II dilakukan di akhir pembalajaran. Hasil observasi 

pada siklus II digunakan untuk melihat apakah solusi pada permasalahan 

refleksi siklus I ada hasilnya atau tidak. Selain itu, refleksi pada siklus II 

digunakan untuk membandingkan hasil antara siklus I dan siklus II. 

Pembandingan dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pada 

kemampuan memecahkan masalah siswa dan aktivitas belajar siswa dari siklus 

I ke siklus selanjutnya sampai dinyatakan penerapan model yang digunakan 

berhasil. 

c. Mengidentifikasi Data

Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian disesuaikan 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

d. Penyusunan Laporan

Langkah awal peneliti terlebih dahulu menyusun laporan penelitian 

dengan data yang telah diperoleh, kemudian data yang telah diperoleh disajikan 

dalam bentuk deskripsi dan setelah data disajikan peneliti dapat menarik 

kesimpulan dengan baik melalui penelitian yang dilakukan. 


