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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti mengunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

menghasilkan hipotesis dan analisisnya dilakukan secara deskriptif (Wisadirana, 

2005: 15). Data hasil penelitian berupa kata atau pertanyaan yang diperoleh melalui 

(wawancara, dokumen, angket terbuka, observasi, dll) dan data tersebut dianalisis 

secara kualitatif dengan tujuan untuk menemukan makna dibalik berbagai gejala/ 

peristiwa yang nampak.  

Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada 

data-data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tentukan 

(Sugiyono, 2015:14). Pada umumnya penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena dilakukan dalam rangka 

pengujian hipotetsis. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Clasrom action research). PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan 

tujuan memperbaiki mutu pembelajaran di dalam kelas (Arikunto, 2007:58). Ciri 

khas PTK adalah adanya kolaborasi (kerja sama) antara praktisi dan peneliti dalam 

pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang 

akhirnya melahirkan kerjasama tindakan. kerjasama antara guru dengan peneliti 

sangat penting dalam mengkaji permasalahan. Dalam hal ini,
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 peneliti bekerjasama dengan guru guru kelas III SD Negeri 1 Slamparejo untuk 

mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas. 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Peneliti berperan sebagai instrument primer yang melakukan observasi 

untuk mendapatkan data. Peneliti juga melakukan perencanaan dengan berdiskusi 

dengan guru untuk merancang metode yang sesuai dengan materi yang akan di 

ajarkan. Pada penelitian ini peneliti sebagai perancang dan sebagai pelapor adanya 

peningkatan hasil pembelajaran pada mata pelajaran matematika materi ajar 

perkalian dan pembagian dengan mengunakan model pembelajaran NHT 

(Numbered Head Together) dan metode permainan kartu pada kelas III di SD 

Negeri 1 Slamparejo. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Slamparejo di Jl. Raya Slamparejo 

Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Malang. Sedangkan waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018 pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitain ini adalah guru dan siswa kelas III di SD Negeri 1 

Slamparejo tahun ajaran 2017/2018 pada semester genap dengan jumlah siswa 

sebanyak 33 siswa. Sebanyak 15 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 18 siswa 

berjenis kelamin perempuan.  
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Objek penelitan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 3 SD 

Negeri 1 Slamparejo pada mata pelajaran matematika materi perkalian dan 

pembagian bilangan bulat. 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa hasil observasi, 

hasil tes siswa dan wawancara. Sumber Data berasal dari guru pengajar kelas dan 

siswa kelas III di SD Negeri 1 Slamparejo. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

antara lain:  

1. Observasi.  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan terhadap aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, 

baik di kelas maupun di luar kelas (Mulyasa, 2010: 69). Teknik observasi 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas.  

Observasi dilakukan untuk memantau proses kegiatan pembelajaran 

matematika materi perkalian dan pembagian yang sedang berlangsung dikelas. 

Observasi dilakukan untuk mengamati aktifitas guru dan siswa kelas III SD Negeri 

1 Slamparejo dalam implementasi model pembelajaran NHT dan metode 

permainan kartu. Pada kegiatan observasi ini yang melakukan pengamatan adalah 

peneliti. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan guru 

dan siswa di dalam kelas sejak sebelum melaksanakan tindakan, saat pelaksanaan 

tindakan sampai akhir tindakan. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data 

berupa wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka. 

Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan 

pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang 

jawaban terbuka (Emzir, 2010:51). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa pada pembelajaran matematika khususnya materi 

perkalian dan pembagian. Serta untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kelas. 

3. Tes  

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan, keterampilan, pengetahuan, 

penguasaan dan sebagainya (Amir, 2009:135). Dalam penelitian ini soal tes yang 

digunakan adalah tes tertulis. Tes ini akan dilaksanakan setiap akhir siklus. Hal ini 

berguna untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sehingga didapatkan 

hasil ketuntasan belajar siswa.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengkaji dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Kunandar, 2008: 195). Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data proses pembelajaran yang 

menggambarkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan aktivitas guru 

maupun siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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G. Instrumen Penelitian 

5. Lembar Observasi  

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa dilakukan ketika proses 

pembelajaran. Berikut ini merupakan kisi-kisi observasi yang digunakan: 

 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru 

No. Aspek yang diamati Indikator  No. Item 

1 Kegiatan awal Membuka pelajaran 1 

  Menyampaikan tujuan pembelajaran 2 

2 Kegiatan inti Menyampaikan materi 3 

  Menghidupkan suasan pembelajaran 4 

  Melaksanakan model NHT dan 
permainan kartu 

5 

3 Kegiatan penutup Evaluasi  6 

  Menutup pembelajaran 7 
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Observasi terhadap siswa dilakukan pula ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar observasi siswa yang 

digunakan: 

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa 

No. Aspek yang diamati Indikator  No. Item 

1 Perhatian  Memperhatikan penjelasan guru 1 

  Tidak melakukan kegiatan lain saat 
guru mengajar 

2 

2 Memecahkan masalah Bertanya pada guru 3 

  Bertanya pada siswa yang lebih 
faham materi 

4 

  Memanfaatkan buku bacaan 5 

3 Kerjasama dalam 
kelompok 

Bekerjasama dengan baik  6 

  Menghargai pendapat siswa lain 7 

4 Afektif  Berani mengungkapkan pendapat 8 

  Merespon pertanyaan yang 
diberikan guru 

9 

  Disiplin dalam mengikuti pelajaran 10 
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6. Lembar Wawancara   

Peneliti menggunakan lembar wawancara pada siswa dan guru kelas III 

untuk mengetahui aktivitas siswa serta mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran. Sehingga didapatkan informasi untuk 

menunjang penelitian ini. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Guru 

No Aspek yang 
ditanyakan Deskripsi pertanyaan No. 

Item 
1 Pemahaman guru 

terhadap model 
NHT 

Bagaimana pendapat guru tentang model 
NHT 

1 

Apakah model NHT cocok diterapkan pada 
pembelajaran matematika 

2 

Apakah penerapan model NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa 

3 

2 Kemampuan guru 
dalam menerapkan 
model NHT 

Apakah model NHT dapat membantu 
memahami materi yang diberikan guru 

4 

Kemudahan apa saja yang diperoleh saat 
menerapkan model NHT 

5 
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Peneliti menggunakan lembar wawancara pula pada siswa dengan tujuan 

sama yaitu untuk mengetahui aktivitas siswa serta mengetahui proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran. Adapun kisi-kisinya sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Wawancara Siswa 

No Aspek yang 
ditanyakan Deskripsi pertanyaan No. 

Item 
1 Ketertarikan siswa 

terhadap model 
NHT 

Bagaimana pendepat siswa tentang model 
NHT 

1 

Apakah model NHT cocok diterapkan 
pada pembelajaran matematika 

2 

Apakah penerapan model NHT dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa 

3 

Apakah model NHT dapat membantu 
memahami materi yang diberikan guru 

4 

Perasaan siswa belajar menggunakan 
model NHT 

5 
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7. Soal tes  

Soal tes yang diberikan berupa soal evaluasi pilihan ganda, yang diberikan 

setelah penerapan model NHT dan metode permaianan kartu pada akhir siklus 

pembelajaran. Berikut ini merupakan kisi-kisi soal yang akan diguakan: 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Soal Tes Tertulis 

Kelas/Semester :  III/2  

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Standar Kompetensi :  Melakukan oprasi hitung bilangan sampai tiga angka 

Kompetensi Dasar :  Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka  

dan pembagian tiga angka 

No Indikator Jumlah 
Soal 

No 
Soal 

1 Mengenal arti perkalian sebagai penjumlahan berulang 1 1 

2 Menentukan bentuk perkalian dari penjumlahan 

berulang 

1 2 

3 Menentukan hasil kali 3 3-5 

4 Mengenal arti pembagian sebagai pengurangan 

berulang 

1 6 

5 Menentukan bentuk pembagian dari pengurangan 

berulang 

1 7 

6 Menentukan hasil bagi 4 8-11 

7 Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk 

pembagian 

2 12-13 

8 Mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian 2 14-15 

 Jumlah soal 15  
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis penelitian tindakan kelas, peneliti menggunakan data 

kualitatif ataupun analisis data kuantitatif. Peneliti menggunakan data kuantitatif 

yang bersifat melengkapi atau mendukung analisis data kualitatif yang merupakan 

pendekatan utama. 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran operasi 

hitung matematika menggunakan model NHT dan metode permainan kartu 

menghasilkan data kualitatif. Analisis data model Milles dan Huberman (1984) 

dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang terdiri 

dari tiga alur yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data, 

penyederhanaan data serta transformasi data kasar dari catatan pengamatan. Hasil 

reduksi berupa uraian singkat yang telah digolongkan dalam suatu kegiatan 

tertentu. Penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif 

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

dipahami makna yang terkandung di dalamnya. 

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Hasil tes siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Pada setiap penilaian 

dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian hasil rata-rata tes siswa tersebut 

dideskripsikan.  

Kriteria Keberhasilan Siklus dihentikan jika kriteria keberhasilan telah 

tercapai. Adapun keberhasilan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a) Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika ≥70% siswa mencapai nilai-nilai ≥70 

sesuai dengan KKM yang telah ditentukan sekolah.  

b) Hasil belajar siswa meningkat dari mulai sebelum tindakan, dan sesudah 

diterapakannya model pembelajaran NHT dan metode permainan kartu.   

Prosentasi ketuntasan klasikalSecara klasikal kelas dikatakan tuntas belajar 

jika jumlah siswa yang tuntas belajar mencapai ≥70%. Untuk menghitung 

prosentase ketuntasan belajar menggunakan rumus : 

𝜌𝜌 =  
∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 ×  100%  

Keterangan : 

𝜌𝜌         : presentase ketuntasan belajar  

∑ siswa yang tuntas belajar : jumlah siswa tuntas belajar  

∑ siswa   : jumlah siswa  

 

Tabel 3.6 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan Belajar Nilai Huruf Arti 

86 − 100 % 
76 –  85 % 
60 –  75 % 
55 –  59 % 
≤ 54 % 

A 
B 
C 
D 
TL 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup  
Kurang  

Kurang Sekali 

Sumber : (Purwanto, 2010:103) 
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B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dari siklus I dan 

jika belum mencapai ketuntasan maka dilanjutkan ke siklus berikutnya. Setiap 

siklus terdri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Perencanaan, yaitu merumuskan masalah, menentukan tujuan dan metode 

penelitian serta membuat rencana tindakan. Tindakan dilakukan sebagai upaya 

perubahan yang dilakukan. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengamati 

hasil atau dampak tindakan terhadap proses belajar mengajar. Tahap tindakan dan 

pengamatan dilakukan bersama karena keduannya tergabung menjadi satu dalam 

waktu yang sama yaitu pada waktu kegiatan pembelajaran. Refleksi mengkaji dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak tindakan yang dilakukan. Jika dalam siklus 

I belum terpenuhi maka akan dilanjutkan pada siklus II untuk memperbaiki 

kekurangan pada siklus I. Adapun bagan siklus I dan siklus II sebagaimana pada 

Gambar 3.1:   

 Keterangan :  

Siklus I  : 1. Perencanaan I.  

2. Tindakan I dan Observasi I.  

3. Refleksi I. 

Siklus II : 4.   Revisi Rencana I.  

5.   Tindakan II dan Observasi II.  

6.  Refleksi II. 

Gambar 3.1 Tahapan dalam Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber : Kemmis dan Mc Taggart (Hopkins, 2008: 51) 

1 

4 

5 

2 

3 

6 
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Pada penelitian ini apabila pada akhir siklus telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu: (a) Hasil belajar siswa meningkat dari 

mulai sebelum tindakan, dan sesudah diterapakannya model pembelajaran NHT 

dan metode permainan kartu.   (b) Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika ≥ 70% 

siswa mencapai nilai-nilai ≥ 70 sesuai dengan KKM yang telah ditentukan sekolah. 

Namun jika masih diperlukan adanya perbaikan maka siklus akan terus berlanjut 

hingga kriteria keberhasilan di atas tercapai. 

SIKLUS I  

1. Perencanaan   

a) Datang ke SD Negeri 1 Slamparejo untuk meminta izin melaksanakan 

penelitian di sekolah tersebut.  

b) Mengumpulkan data awal melalui observasi awal dan wawancara dengan 

guru kelas III SD Negeri 1 Slamparejo 

c) Peneliti menyiapkan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

NHT dan metode permainan kartu.  

d) Peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran, RPP dengan 

menggunakan model NHT dan metode permainan kartu. 

2. Pelaksanaan Tindakan   

Pelaksanaan tindakan siklus 1 sesuai dengan perencanaan yang di 

programkan, yaitu:   

a) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok dimana setiap kelompok terdiri 

dari 4 orang.  

b) Guru memberikan penjelasan kepada siswa cara kerja kelompok.  
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c) guru memberikan sebuah kartu pada pada siswa yang didalam kartu tersebut 

terdapat soal perkalian dan pembagian 

d) para siswa di minta untuk menjawab soal yang terdapat pada kartu tersebut. 

e) Setelah berhasil menjawab soal pada salah satu kartu, maka di ganti soal lain 

yang terdapat pada kartu temannya begitupun seterusnya hingga siswa bisa 

menjawab semua pertanyaan 

f) Setelah selesai bermain, setiap kelompok diberi tugas perkalian dan 

pembagian 

g) Siswa menyelesaikan permaslahan atau mengerjkan tugas (tentang 

perkalian dan pembagian) dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban 

pertanyaan dan menyakinkan tiap anggota kelompok dalam timnya 

mengetahui jawaban team.  

h) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dengan menunjuk nomor secara 

acak.  

i) Siswa yang nomornya disebut, mengangkat tangan untuk kemudian 

menjawab pertanyaan. 

3. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data aktifitas 

pembelajaran, baik data pembelajaran guru maupun data pembelajaran siswa 

selama mengikuti pembelajaran.  

4. Refleksi   

Setelah menyiapkan siklus 1 peneliti bersama observer melakukan refleksi. 

Refleksi dilakukan untuk melihat keseluruhan proses pelaksanaan tindakan dan 

hasil pemahaman konsep siswa. 
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Jika pada siklus I belum mencapai ketutasan belajar yang diharapkan, maka 

akan dilanjutkan dengan siklus berikutnya untuk memperbaiki kekurangan pada 

siklus I. 
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