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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Muslich (2012:52) 

pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian 

dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang perilaku yang 

dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal 

sehat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peningkatan hasil 

belajar materi penjumlahan bilangan bulat siswa dengan media papan wayang.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research). Penelitian ini akan melaksanakan beberapa siklus 

dimana setiap siklusnya terdiri dari satu tindakan yang mencakup kompetensi 

dasar dalam muatan materi matematika kelas IV semester 2. Alur yang digunakan 

adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis & Taggart (Erawati, 2015). Pada 

model ini terdapat 4 model kegiatan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

terjadi di setiap siklus yaitu : Perencanaan (plan), Pelaksanaan (act), Pengamatan 

(Observe), dan Refleksi (Reflect). Bentuk penelitian tindakan kelas yang 

digunakan adalah penelitian kolaboratif. Pelaksanaannya dilakukan dengan 

kerjasama antara peneliti dan wali kelas IV SDN Punten 01 Batu serta teman 

sejawat. 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti bersifat mutlak yang artinya sangat 

diperlukan karena berperan aktif dalam proses penelitian. Peneliti bertindak 
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sebagai guru model, perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan 

pelapor hasil penelitian dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti 

berkolaborasi dengan wali kelas IV SDN Punten 01 Batu yang bertindak sebagai 

observer dan teman sejawat yang membantu mencatat semua hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar semua data yang 

bersifat penting tidak terlewatkan.  

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN Punten 01 Batu tepatnya di Jalan 

Raya Punten No. 24 desa Punten Kecamatan Bumiaji kota Batu. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 07 Maret – 17 Maret 2017. Penentuan waktu penelitian 

mengacu pada kalender akademik SDN Punten 01 Batu, karena penelitian 

tindakan kelas memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar 

mengajar efektif di kelas.  

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Punten 01 

Batu tahun ajaran 2016/2017. Jumlah seluruh siswa adalah 30 dengan rincian 13 

siswa laki-laki dan 17 Siswa perempuan.  

 

E. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data-data 

tersebut diambil dari : 

1. Skor hasil tes siswa yaitu pada hasil post test di akhir siklus. 

2. Hasil lembar observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi pada setiap 

tindakan pembelajaran materi penjumlahan bilangan bulat. 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IV SDN Punten 01 Batu pada kurikulum 2013 materi penjumlahan bilangan 

bulat.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik sebagai berikut : 

1. Tes, digunakan untuk memperoleh hasil belajar dalam aspek kognitif siswa 

khususnya pada materi penjumlahan bilangan bulat. Tes ini dilaksanakan 

pada dua tahap yaitu tes awal (pre-test) yang digunakan untuk melihat 

kemampuan pemahaman dan hasil belajar siswa di awal sebelum pemberian 

tindakan. lalu tes akhir (post-test) tindakan dengan tujuan mengetahui 

pemahaman siswa setelah diberikan tindakan. Hasil tes ini juga digunakan 

untuk menghitung nilai rata-rata kelas dan ketuntasan belajar siswa.  

2. Observasi, dilakukan dengan observasi terbuka yaitu dengan menggambarkan 

situasi kelas selengkapnya sehingga urutan-urutan kejadian tercatat semua.  

(Sugiyono, 2015). Observasi ini dilakukan di dalam kelas pada pembelajaran 

matematika. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai observer adalah 

guru wali kelas IV SDN Punten 01 Batu. Observasi dimaksud untuk 

mengetahui adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan. 

Dalam tindakan ini digunakan lembar observasi untuk mengumpulkan data 

tentang keadaan subyek penelitian yang meliputi situasi dan aktivitas siswa 

maupun peneliti selama kegiatan pembelajaran 

3. Dokumentasi, yakni seluruh bahan rekaman selama penelitian berlangsung. 

dokumentasi ini berupa foto, video, data siswa, serta catatan lapangan. Hasil 
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dokumentasi ini dapat dijadikan petunjuk dan bahan pertimbangan 

pelaksanaan selanjutnya dan penarikan kesimpulan.  

4. Wawancara, yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun namun tetap 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berupa garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan di luar jam pelajaran. Data ini 

diperoleh melalui proses tanya jawab antara peneliti dan wali kelas IV SDN 

Punten 01 Batu. Wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pemahaman, dan hasil belajar 

siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat.   

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif 

penggunaan media papan wayang dalam peningkatan hasil belajar materi 

penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu. Instrumen 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Soal tes 

Hasil tes digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa. Tes 

dikerjakan oleh siswa siswa secara individu maupun kelompok dan dilaksanakan 

diakhir tindakan. soal – soal tersebut berupa pilihan ganda dan isian. Terdapat 10 

soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Sebelum digunakan dalam penelitian, soal-

soal tes tersebut divalidasi oleh ahli yang berkompeten pada bidang tersebut 

(Expert Judgement) untuk mengetahui tingkat kelayakan soal yang digunakan 

dalam penelitian. Ahli yang berkompeten tersebut adalah wali kelas IV SDN 
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Punten 01 Batu. Setelah soal-soal ini diberikan kepada siswa, peneliti akan 

menilai hasil kerja siswa. Berikut adalah kriteria ketuntasan belajar siswa. 

 

Tabel 3.1. Kriteria ketuntasan belajar siswa (Mulyasa, 2009) 

 

No Interval Nilai Klasifikasi/Predikat 

1. 85 – 100  Sangat Baik 

2. 70 – 84  Baik 

3. 55 – 69  Cukup 

4. 40 – 59  Kurang  

5. 0 – 39  Sangat Kurang 

 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media papan wayang. 

Lembar ini terdiri dari lembar observasi aktifitas guru dan lembar aktifitas siswa. 

Terdapat 8 komponen yang diamati pada lembar observasi aktifitas guru dan 

masing-masing komponen terdiri dari beberapa aspek. Komponen-komponen 

tersebut diantaranya adalah : (a) persiapan, yang terdiri dari aspek pembuatan rpp, 

pemeriksaan kelengkapan tokoh pada media papan wayang, pengaturan tata letak, 

dan persiapan buku panduan; (b) penyajian materi, yang terdiri dari aspek 

apersepsi dan penerapan media papan wayang; (c) pengkondisian siswa yang 

terdiri dari pengelompokkan siswa, pemotivasian, penyampaian waktu, penciptaan 

suasana kelas; (d) refleksi.  

Pada lembar observasi aktifitas siswa terdiri dari 2 komponen utama yang 

diamati dan masing-masing komponen terdiri dari 4 aspek diantaranya adalah : (a) 

penggunaan media papan wayang, yang terdiri dari aspek pengurutan bilangan 

dengan papan wayang, peletakkan wayang, penggunaan papan wayang sesuai 

dengan bilangan, serta pengoperasian papan wayang sesuai dengan buku panduan; 
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(b) pemahaman penjumlahan bilangan bulat yang terdiri dari aspek pemahaman 

terhadap konsep bilangan bulat, penggunaan strategi dalam menyelesaikan soal, 

ketepatan dalam mengurutkan bilangan, ketepatan dalam membedakan bilangan, 

ketepatan dalam menjumlahkan bilangan, dan kesesuaian dalam pemecahan 

masalah.  

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan cara pengumpulan data di lapangan yang 

berupa catatan yang kemudian catatan-catatan tersebut disusun secara rinci. 

Catatan lapangan memuat segala perbuatan peneliti maupun siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hasil pencatatan lapangan digunakan untuk 

melengkapi data. Pada catatan lapangan tidak ada pedoman secara khusus, namun 

berisi tentang catatan peneliti selama observasi.  

Catatan lapangan sangatlah penting bagi suatu penelitian. Penemuan 

pengetahuan atau teori harus didukung oleh ingatan. Pengajuan hipotesis kerja, 

hal-hal yang menunjang hipotesis kerja, penentuan derajat kepercayaan dalam 

rangka keabsahan data, semua  didasarkan atas data yang terdapat dalam catatan 

lapangan.  

4. Dokumentasi 

Pada penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan menggunakan 

foto dan video yang menggambarkan proses pembelajaran yang berguna sebagai 

data pendukung dalam penelitian baik pada siklus 1 dan siklus-siklus selanjutnya.  

5. Lembar wawancara  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada wali kelas IV SDN 

Punten 01 Batu. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang akan 
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dilakukan sebelum dan sesudah pemberian tindakan. pada lembar wawancara 

sebelum tindakan, terdiri dari 8 pertanyaan yang meliputi : (a) Proses 

pembelajaran matematika dikelas IV; (b) Metode yang digunakan saat materi 

bilangan bulat; (c) Antusias siswa pada materi bilangan bulat; (d) Respon siswa 

ketika kegiatan tanya jawab; (e) Hal yang dilakukan saat siswa mulai jenuh pada 

pembelajaran; (f) Nilai yang diperoleh siswa pada materi bilangan bulat; (g) 

Kesulitan / hambatan dalam mengajarkan materi bilangan bulat. 

Lembar wawancara setelah tindakan, terdiri dari 8 pertanyaan yang 

meliputi : (a) Kesan terhadap penggunaan media papan wayang pada materi 

bilangan bulat; (b) proses pembelajaran setelah penggunaan media papan wayang; 

(c) pemilihan permainan sebagai sarana untuk menggunakan media papan 

wayang; (d) keaktifan siswa dalam pembelajaran; (e) kesulitan yang dihadapi 

siswa saat menggunakan buku panduan papan wayang; (f) kekurangan muncul 

dan perlu perbaikan; (g) peningkatan hasil belajar siswa; (h) tindak lanjut 

penggunaan media papan wayang. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil tes pemahaman 

materi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif yang diberikan kepada 

siswa pada akhir siklus dan hasil observasi dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media papan wayang. Data yang diperoleh tersebut kemudian 

dianalisis untuk mengetahui hasil tindakan pada setiap siklus. Analisis data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Data hasil tes, diperoleh pada akhir siklus tindakan secara deskriptif 

kuantitatif. Berdasarkan analisis hasil tes ini akan diketahui peningkatan hasil 
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belajar penjumlahan bilangan bulat pada setiap siklus. Hasil tes tersebut 

kemudian dicari nilai ketuntasan belajar dan persentase ketuntasan belajar 

siswa untuk setiap siklusnya.  

Pada penelitian ini, ketuntasan belajar siswa individu dihitung dengan 

rumus menurut Daryanto (Untari, 2014) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

𝑁   =  Nilai yang dicari 

𝑅    =  Skor mentah yang diperoleh siswa 

𝑆𝑀 =  Skor maksimum dari tes yang bersangkutan 

100 =  Bilangan tetap 

Nilai rata-rata kelas dapat dicari dengan rumus menurut Daryanto   

      (Untari,2014) yakni : 

 

 

Keterangan : 

 𝑋   =  Nilai rata-rata  

∑ 𝑋 =  Jumlah semua nilai siswa  

∑ 𝑁  =  Jumlah siswa  

Persentase ketuntasan belajar yang diperoleh siswa dari tes setiap akhir 

siklus secara klasikal dicari dengan rumus menurut Daryanto (Untari, 2014) 

yakni: 

 

𝑁 =  
𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100  

 

𝑋 =  
∑𝑋

∑𝑁
 

 

Persentase =  
∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
 𝑥 100% 
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Hasil persentase ketuntasan belajar yang dicari menggunakan rumus di 

atas akan dibandingkan dengan persentase ketuntasan pada siklus 

sebelumnya. Jika mengalami kenaikan maka dapat diasumsikan bahwa 

penggunakan media papan wayang untuk meningkatkan hasil belajar materi 

penjumlahan bilangan bulat dinyatakan berhasil. Berikut adalah tabel kriteria 

persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal : 

 
Tabel 3.2 Kriteria persentase ketuntasan belajar siswa klasikal (Khasanat:2013) 

 

Tingkat ketuntasan 

persen 

Angka 0 – 4 Angka 0 – 10 Predikat 

85 – 100 4 8,5 – 10 Sangat Baik 

70 – 84 3 7,0 – 8,4 Baik 

55 – 69 2 5,5 – 6,9 Cukup 

40 – 54 1 4,0 – 5,4 Kurang 

0 – 39 0 0,0 – 3,9 Sangat Kurang 

 

2. Data hasil observasi 

Data yang diperoleh melalui lembar observasi dalam penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini lembar observasi 

menghasilkan data kualitatif. Peneliti mendeskripsikan data dari lembar observasi 

ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat dipahami dengan jelas aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran yang bermakna tentang pelaksanaan pembelajaran.  

Peneliti menggunakan 3 langkah yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (Erawati, 2015:61) dalam menganalisis hasil observasi, diantaranya 

adalah : 

a. Reduksi data, dilaksanakan terhadap data yang sudah terkumpul dari 

observasi kemudian diseleksi, lalu diringkas sehingga kesimpulan akhir 

dapat ditarik dan diverifikasi 
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b. Display data, penyajian data secara lengkap dan jelas untuk memudahkan 

peneliti memahami hubungannya dengan aspek yang diteliti dan menarik 

minat pihak lain untuk membaca 

c. Pengambilan kesimpulan / verifikasi, penarikan kesimpulan yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dari siklus pertama yang menghasilkan kesimpulan 

sementara hingga siklus terakhir.  

 

I. Indikator Keberhasilan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan media papan wayang dikatakan berhasil 

jika nilai rata-rata hasil belajar siswa klasikal mengalami peningkatan dengan 

kriteria 78% dari total rata-rata siswa dalam kelas atau tergolong dalam klasifikasi 

BAIK. Penelitian juga dikatakan berhasil apabila siswa yang belum tuntas 

maksimal 7 orang. 

 

J.  Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk kolaborasi yang mana 

guru merupakan mitra kerja peneliti. Masing–masing memusatkan perhatiannya 

pada aspek–aspek penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan keahliannya. Guru 

sebagai pengamat atau observer pada pembelajaran, dan peneliti sebagai 

perancang dan praktisi pembelajaran.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Mc. 

Taggart (Mastur Muslich, 2012) yang meliputi perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Hanya 

saja komponen tindakan (acting) dengan pengamatan (observing) dijadikan satu 
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kesatuan karena keduanya harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Berikut 

adalah bagan model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc. Taggart : 

 

          

Gambar 3.1. Bagan model PTK menurut Kemmis dan Mc. Taggart 

Sumber : Mastur Muslich (2012)  

 

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan peneliti dalam 

setiap aspek model Kemmis dan Mc. Taggart pada siklus 1 : 

1. Perencanaan (planning) 

a. Peneliti merencanakan kegiatan penelitian dengan menyususn Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP dirancang sesuai dengan silabus kelas 

IV kurikulum 2013.  

b. Peneliti menyiapkan media pembelajaran yaitu papan wayang. 

c. Peneliti membuat lembar kerja siswa (LKS) individu dan kelompok. 

d. Peneliti membuat instrumen evaluasi yaitu soal post test, indikator observasi 

dan lembar wawancara. 

2. Pelaksanaan (acting) 

a. Peneliti menyajikan materi pembelajaran (mengajar) dengan penggunaan 

media pembelajaran papan wayang sesuai dengan RPP yang telah dirancang 
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b. Peneliti memberikan soal – soal untuk mengukur pemahaman siswa 

c. Peneliti membagi siswa menjadi kelompok-kelompok diskusi 

d. Observer melakukan pengamatan atau observasi 

3. Pengamatan (observation) 

a. Observer mengamati pembelajaran bersamaan dengan pelaksanaan.  

b. Mengamati keefektifan  penggunaan media papan wayang 

c. Mengamati keaktifan siswa saat penggunaan media Papan Wayang 

4. Refleksi (reflection) 

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis data dengan melakukan 

kategorisasi dan penyimpulan data yang telah terkumpul dalam tahap pengamatan. 

Peneliti juga melakukan evaluasi terhadap kekurangan atau kelemahan dari 

implementasi tindakan sebagai bahan dari pertimbangan untuk perbaikan di siklus 

berikutnya. 

  


