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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian serta Pihak yang Membantu  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dalam tindakan ini yaitu siswa kelas IV SD 

Negeri Titoyudo Kab.Malang tahun pelajaran 2017-2018. Jumlah 

siswa sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. 

2. Tempat dan waktu penelitian  

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN Tirtoyudo 

Kab.Malang dengan alamat jln lapangan Tirtoyudo, Kab. Malang. 

Pelaksanaan penelitian yaitu bulan  April 2018. 

3. Pihak yang membantu penelitian  

 Kehadiran peneliti di lapangan sangat di utamakan selama kegiatan 

penelitian berlangsung karena peneliti  bertindak sebagai instrumen  

utama dan perancang tindakan. Peneliti sebagai perancang tindakan  

maksudnya peneliti yang membuat rancangan pembelajaran selama 

berlangsungnya penelitian. Pada saat penelitian, peneliti memerlukan 

bantuan dari guru lain sebagai observer, guna melancarkan kegiatan 

penelitian. 
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B. Desain prosedur perbaikan pembelajaran  

 Penelitihan yang di gunakan adalah penelitihan tindakan kelas 

pengertian PTK menurut kunandar (2008:45) penelitian  tindakan kelas 

dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian  (action research) yang 

dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti dikelasnya atau bersama-

sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, 

melaksanakan dan mereflesikan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dikelasnya melalui suatu tindakan 

(treatment) tertentu dalam suatu siklus. 

  Desain penelitian tindakan kelas (PTK) yang digunakan dalam 

penelitian adalah menggunakan pendekatan scientific. Pendekatan ilmiah 

(Scientific Approach) dalam pembelajaran memiliki langkah-langkah 

meliputi mengamati,  menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, 

menyimpulkan dan mencipta. Majid (2014:211). Namun pada taraf anak 

sekolah dasar hanya beberapa tahap yang digunakan. Langkah-langkah 

tersebut pada umumnya dikenal dengan singkatan 5M, yang terdiri dari 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tindakan perbaikan pembelajaran 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Refleksi 
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Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK Model Arikunto (2010:16)  

 

Sesuai dengan mdel penelitian tindakan kelas oleh kemmis dan 

MC Taggart dalam Mulyasa (2010:73) yang telah di jelaskan pada 

rancangan penelitihan ,jeis tindkan atau prosedur penelitihan dalam 

penelitihan ini meliputi identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, 

observasi dan rrefleksi pada tiap siklus .Penjelasan utuk jenis tindakan atau 

prosedur.Dalam penelitihan ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap identifikasi masalah  

 Identifikasi masalah dengan melaksanakan observasi awal peneliti 

memberikan tes awal terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam operasi bilangan pecahan  senilai yang di ikuti oleh 26 murid.Hasil 

analisis menunjukan 12 murid belum bisa memahami pecahan senilai. 

Berdasarka identifikasi masalah tersebut digumnakan sebagai pedoman 

dalam menyusun perencanaan tindakan. 

 



26 
 

2. Siklus 1 

a) Perencanaan 

               Perencanaan merupakan pengembangan rencana tindakan secara 

kritis untuk meningkatkan apa yang terjadi.Perencanaan disusun berdasar 

hasil pengamatan awal yang jelas ,sehingga peneliti mendapat gambaran 

umum tentang masalah yang ada.Kegiatan yang dillakukan pada tahap 

perencanaan adalah sebagai berikut: 

1) Penyusun trencan perbaikan pembekajran pada materi bilangan pecahan 

dengan pendekatan scientific, lengkap dengan alat peraga yang di perlukan 

yaitu media puzzle 

2) Menyusun jadwal pelaksanaan tindakan ,pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran sesuai dengan isi skenario pembelajaran yang akan di 

lakukan  

3) Menyusun instrumen observasi yang akan dilakukan oleh rekan sejawat 

pada pelaksanaan tindakan.Yaitu lembar kerja kelompok dan lembar kerja 

individu 

4) Menyusun perangkat tes sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 

5) Menyusun kunci jawaban untuk lembar soal kerja kelompok dan lembar 

kerja individu 

6) RPP dan jadwal pelaksanaan tindakan yang telah disusun, dilaporkan 

kepada kepala sekolah untuk meminta persetujuan, sekaligus persetujuan 

pelaksanaan tindakan, serta memohon bimbingan dan arahan dalam 

pelaksanaan tindakan. 
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7) Melapor kepada pengawas bina agar dapat meninjau dan memberikan 

arahan pada pelaksanaan tindakan. Menyampaikan RPP, jadwal 

pelaksanaan tindakan dan lembar observasi kepada rekan sejawat yang 

akan membantu dalam pelaksanaan observasi agar pada pelaksanaan 

tindakan berjalan dengan baik. 

8) Mempersiapkan lembar pengamatan yang berupa lembar observasi siswa 

dan guru serta dokumentasi saat pembelajaran berlangsung. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

 Maksud dari pelaksanaan tindakan adalah penerapan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan menerapkan media puzzle pada mata pelajaran matematika 

materi bilangan pecahan. Pembelajaran matematika dalam siklus pertama 

dilakukan satu kali pertemuan sesuai dengan materi yang telah ditentukan. 

Pada siklus 1 penyampaian materi menggunakan media puzzle, siswa diajak 

belajar sambil bermain, sehingga siswa dalam menerima materi lebih 

memahami. Pada penelitian tindakan kelas ini yang berperan sebagai 

peneliti dalam guru kelas sedangkan sebagai observer adalah teman sejawat. 

c) Observasi  

Tahap pengamatan dilakukan untuk mengetahui kegiatan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang menjadi fokus 

pengamatan adalah materi bilangan pecahan. 

d) Refleksi  

Tahap refleksi dilakukan pada setiap akhir pembelajaran pada siklus 1 yang 

meliputi tahap sebagai berikut:  
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1) Mendeskripsikan hasil data yang diperoleh 

2) Merevisi kekurangan-kekurangan yang ada pada RPP untuk mendapat hasil 

yang lebih baik pada siklus berikutnya. 

3) Menghitung presentase hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

4) Analisis hasil belajar siswa, apakah sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu 70 

5) Hasil dari siklus 1 tersebut, dikaji ulang untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan  tindakan. Jika 

masih ditemukan kekurangan-kekurangan penelitian dalam hasil belajar 

dibawah KKM 70 maka dilakukan siklus selanjutnya untuk perbaikan. 

 

C. Teknik Analisis Data 

 Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang 

akan diperoleh yaitu data secara kuantitatif mengenai data tentang hasil dari 

nilai rata-rata siswa dalam mengerjakan soal-soal evaluasi yang akan dilakukan 

pada setiap akhir siklus. Hal ini untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 Penskoran hasil tes siswa dilakukan dengan menganalisis jawaban 

tes subyektif siswa dengan pedoman kunci jawaban yang sudah dipersiapkan. 

Siswa mencapai ketuntasan belajar dengan nilai ketuntasan individu minimal 

70, maka data hasil tes dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Nilai tes = Skor yang diperoleh 
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Rumusan masalah diatas untuk mengukur hasil nilai kemampuan 

belajar siswa, hasil belajar dikatakan berhasil jika siswa menunjukkan adanya 

peningkatan hasil pembelajaran dari siklus tindakan pertama sampai siklus 

selanjutnya. Siswa memperoleh nilai lebih dari sama dengan 70 maka 

ketuntasan individu telah tercapai. Sedangkan siswa yang dapat nilai kurang 

dari sama dengan 70 ketuntasan individu dikatakan belum tuntas. 

Berikut adalah rumus untuk mengetahui prosentase ketuntasan 

secara klasikal: 

Penelitian ini dihentikan apabila perolehan rata-rata presentase nilai 

evaluasi individu siswa telah memenuhi KKM yang di tentukan yaitu 70, 

minimal mencapai kategori baik yaitu pada rentangan nilai (71-84%). Berikut ini 

tabel kriteria tingkatan ketuntasan keberhasilan penelitian yaitu: 

NO RENTANG PRESENTASE (%) KATEGORI 

1 86-100% Sangat baik 

2 71-85% Baik 

3 56-70% Cukup 

4 36-55% Kurang 

5 0-35% Sangat kurang 

Tingkat keberhasilan Penelitian 

Ketuntasan klasikal =  × 100% 


