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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive atau snowball, 

teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif, hasil 

penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Nusa Putra : 2012). 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012 : 4), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang diamati. Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti objek yang alamiah dan mengungkapkan sebuah fenomena yang terjadi 

serta data yang dihasilkan berupa data deskriptif. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research). Secara sederhana PTK dapat diartikan sebagai penelitian 

tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 

kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik (Mulyasa 2013: 10). 

Menurut suharsimi dalam (Dila Canrawati, 2013:32) bahwa PTK merupakan 

paparan gabungan definisi dari tiga kata “penelitian, tindakan dan kelas”. 

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek, mengguanakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi 

peneliti atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas 

di berbagai bidang. Tindakan adalah gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 
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dengan tujuan tertentu. Kelas dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang 

kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama 

dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksut dengan istilah 

kelas adalah sekelompok peserta didik dalam waktu sama, menerima pelajaran 

yang sama dari guru yang sama pula.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar 

sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatmeat) yang 

sengaja di munculkan. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, artinya kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti 

berperan aktif dalam proses penelitan. Peneliti disini bertindak sebagai pengajar, 

pelaksana, merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis, dan melaporkan 

hasil penelitian dalam pembelajaran.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Patereman 2 Modung Bangkalan 

yang berlokasi di Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Jawa 

Timur. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada peserta didik kelas IV. Penelitian 

ini dilaksanakan pada 11 September 2017 – 16 September 2017. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yakni seluruh peserta didik kelas IV SD Patereman 2 

Modung Bangkalan tahun plajaran 2017/2018 sebagai subjek penerima tindakan. 
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Jumlah peserta didik kelas IV SD Negeri Patereman 2 Modung adalah 14 orang 

yang terdiri dari 19 peserta didik perempuan dan 17 peserta didik laki-laki. 

E. Data dan Sumber Data 

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1. Data dan Sumberdata penelitian 

Data Sumber data 

Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

a) Aktivitas 

penggunaan media 

kartu bilangan. 

 

b) Peningkatan operasi 

hitung bilangan 

bulat 

a) Kepala 

sekolah, Guru 

Kelas IV, 

Peserta didik 

b) Peneliti dan 

Peserta didik 

Kelas IV 

a) Observasi 

b) Tes 

c) Dokumentasi 

a) Lembar 

Observasi 

b) Lembar 

soal tes 

c) Catatan 

lapangan 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi: 

1. Observasi  

Lembar obervasi digunakan untuk mengamati kegiatan belajar peserta didik 

dalam pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Data instrumen penelitian ini  

melibatkan penulis/observer dan subjek penelitian/penerima tindakan. 

Pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis, menentukan secara sistematis 

faktor-faktor yang akan di observasi lengkap dengan kategorinya dan 

dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil dari proses observasi 

berupa Tindakan mengajar peneliti dan tindakan belajar peserta didik. 
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2. Tes  

Dalam penelitian ini tes dilakukan sebagai upaya untuk mengambil data 

tentang peningkatan kemampuan peserta didik pada mata pelajaran matematika 

materi operasi hitung bilangan bulat menggunakan kartu bilangan. Soal tes 

berbentuk soal uraian operasi hitung bilangan bulat. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti sebagai alat atau fasilitas dalam 

mengumpulkan data tentang kegiatan peserta didik pada saat penggunaan media 

kartu bilangan pada materi operasi hitung bilangan bulat. Peneliti 

mendokumentasikan pada saat penelitian berlangsung yaitu ketika peneliti 

menjelaskan penggunaan media kartu bilangan, pada saat peserta didik 

mempraktekkan penggunaan media untuk menyelesaikan soal yang di berikan, 

pada saat peserta didik berdiskusi, dan pada saat peserta maju ke depan kelas 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu 

instrumen tes berupa soal uraian operasi hitung bilangan bulat dan instrumen 

nontes berupa observasi dan dokumentasi. 

1. Tes  

Instrumen tes berupa soal uraian yang telah ditentukan sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu operasi hitung bilangan bulat. 

Tes diberikan pada akhir siklus untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

pemahaman peserta didik tentang operasi hitung bilangan bulat setelah mengikuti 
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pembelajarang dengan menggunakan kartu bilangan. Soal tes terdiri dari 8 soal. 

Berikut kisi-kisi soal tes operasi hitung bilangan bulat. 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi soal Tes pada siklus I 

No Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator 

1.   1.1. menjumlahkan 

bilangan bulat 

Operasi hitung 

bilangan bulat 

1. Menjumlahkan bilangan bulat positif 

dan positif 

2. Menjumlahkan bilangan bulat positif 

dan negatif 

3. Menjumlahkan bilangan bulat negatif 

dan positif 

4. Menjumlahkan bilangan bulat negatif 

dan negatif 

1.2. mengurangkan 

bilangan bulat 

5. Mengurangkan bilangan bulat positif 

dan positif 

6. Mengurangkan bilangan bulat positif 

dan negatif 

7. Mengurangkan bilangan bulat negatif 

dan positif 

8. Mengurangkan bilangan bulat negatif 

dan negatif 

 

Tabel 3. 3. Kisi-Kisi soal tes Siklus II 

No Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator 

1.  1.1. Perkalian bilangan 

bulat 

Operasi hitung 

bilangan bulat 

9. Mengalikan bilangan bulat positif 

dan positif 

10. Mengalikan bilangan bulat positif 

dan negatif 

11. Mengalikan bilangan bulat negatif 

dan positif 

12. Mengalikan bilangan bulat negatif 

dan negatif 

1.2. Pembagiaan 

bilangan bulat 

13. Membagikan bilangan bulat positif 

dan positif 

14. Membagikan bilangan bulat positif 

dan negatif 

15. Membagikan bilangan bulat negatif 

dan positif 

16. Membagikan bilangan bulat negatif 

dan negatif 

 

2. Observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data 

tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kartu bilangan. 
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Pada penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas sebagai pengamat 

terhadap perilaku dan kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran.  

Tabel 3.4. Kisi-kisi lembar observasi penelitan peserta didik 

No Aspek 

1 Tujuan pembelajaran 

2 Ketertarikan mengikuti pelajaran dengan menggunakan media kartu bilangan  

3 b. Perhatian terhadap media kartu bilangan 

c. Keterlibatan peserta didik dalam mendemonstrasikan media kartu bilangan 

4 a. Lembar Kerja Peserta didik (LKS) 

b. Perhatian terhadap penjelasan LKS 

c. Pembagian media kartu bilangan 

d. Diskusi  

e. Presentasi 

f. Tanya jawab 

g. Evaluasi 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan untuk memberikan gambaran secara konkret 

mengenai aktivitas pada saat peserta didik pada saat proses pembelajaran dan 

digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. Dokumentasi tersebut berupa 

daftar nama peserta didik, hasil pengerjaan soal uraian operasi hitung bilangan 

bulat, RPP, dan foto-foto mengenai aktivitas peserta didik dalam kegiatan 

pemebelajaran. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh 

dari observasi dan tes. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi berupa 

kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dalam pedoman observasi yang telah 

dibuat peneliti. Dalam penelitian ini yang menulis catatan lapangan dalah peneliti 

sebgai pelaksana tindakan. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Teknik analisis data kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data berupa informasi berbentuk 

kalimat yang berasal dari hasil observasi proses pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu bilangan. Data pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan memasangkan kartu yang sudah disepakati sebelumnya sesuai 

warna yang terdapat dalam lembar observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil observasi dihitung dengan jumlah skor butir yang dinilai yaitu rentang 1- 4 

dengan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyeleksi, memfokuskan 

dan menyederhanakan semua data yang diperoleh mulai dari awal pengumpulan 

data hingga penyusunan laporan penelitian. 

b. Penyajian Data 

Pada tahap ini peneliti mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara 

menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil 

reduksi, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Hasil yang diperoleh adalah mendapatkan informasi yang 
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mencakup data uraian, proses kegiatan pembelajaran, aktifitas peserta didik 

terhadap kegiatan pembelajaran serta hasil perpaduan data dari observasi. 

c. Penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini data yang diperoleh di lapangan yakni hasil observasi dan tes 

akan dianalisis secara cermat dan akurat, sehingga penarikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan.  

2. Teknik analisis data kuantitatif 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan data yang diperoleh dari hasil 

tes yang diadakan setiap siklusnya dan setelah itu dilakukan perbandingan 

presentase nilai peserta didik sebelum dan sesudah melakukan tindakan dalam 

pembelajaran matematika. 

a. Menghitung rata-rata nilai kelas : 

Χ =
jumlah nilai total 

jumlah peserta didik
 

b. Menentukan ketuntasan belajar peserta didik berdasarkan KKM yaitu 70 

c. Menghitung nilai akhir belajar peserta didik 

𝑁𝐴 =
nilai yang diperoleh peserta didik

total nilai
 × 100% 

d. Menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑃 =
jumlah peserta didik yang tuntas

jumlah peserta didik
× 100% 
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e. Nilai yang diperoleh siswa dari tes dimasukkan dalam kriteria pencapaian 

hasil belajar siswa dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Kriteria pencapaian hasil belajar 

No Kelas Interval Kategori 

1 86-100 Sangat Baik 

2 71-85 Baik 

3 56-70 Cukup 

4 41-55 Kurang 

5 ≤ 40 Gagal 

(Suharsimi Arikunto, 2009) 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Tanggrat yang mencakup empat tahapan yang sering digunakan, 

yaitu perencanaan (planing), pelaksanaan (acting), pengamatan ( observasing ), 

reflektif ( reflecting ) (Sukardi : 2013). Penelitian tindakan kelas ini dirancang dan 

di laksanakan untuk 2 siklus. Siklus pertama di rancang untuk dilaksanakan 1 kali 

pertemuan dengan alikasi waktu (2X35 Menit), sedangkan siklus ke dua di 

rancang untuk satu kali pertemuan dengan alokasi waktu (2X35 Menit).  

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika materi 

Operasi hitung bilangan bulat dengan media kartu bilangan. 

2) Menyiapkan Lembar kerja peserta didik 

3) Menyiapkan instrumen tes tertulis siklus I 

4) Menyiapkan lembar observasi aktivitas peserta didik 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Mengisi lembar observasi 
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2) Melaksanakan pembelajaran Matematika materi Operasi hitung bilangan 

bulat dengan media kartu bilangan 

3) Melakukan tes siklus 1 untuk mendapatkan data mengenai peningkatan 

pemahaman peserta didik tentang Operasi hitung bilangan bulat 

4) Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar yang terjadi oleh pengamat 

pada lembar observasi sebagai sumber data yang akan digunakan pada 

tahap refleksi  

c. Tahap pengamatan 

1) Observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat dengan 

menggunakan media kartu bilangan. 

2) Observer mengisis lembar observasi 

d. Tahap refleksi  

Peneliti melakukan analisis terhadap semua data yang di kumpulkan dari 

penelitian tindakan pada siklus I. Setelah hasil belajar peserta didik dan 

pengamatan observer telah dikaji, selanjutnya pada siklus II, peneliti mengulung 

kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I. Temuan pada tahap refleksi pada siklus 

I digunakan untuk memperbaiki RPP dan pembelajaran pada siklus II. 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Kekurangan pada siklus I diperbaiki pada saat siklus II 

2) Membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan refleksi Siklus I 

3) Menyiapkan instrumen tes tertulis siklus II 

4) Menyiapkan lembar pengamatan aktivitas peserta didik siklus II 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan  kegitan pembelajaran siklus II sesuai dengan RP yang telah 

disusun dengan mempertimbangkan perbaikan dari kekurangan pada 

siklus I serta bobot materi lebih kompleks. Diharapkan pada siklus II 

peserta didik lebih memahami materi Operasi hitung bilangan bulat 

dengan media kartu bilangan 

2) Melakukan tes siklus II untuk mendapatkan data pemahaman peserta didik 

dari hasil belajar pada siklus II 

3) Mencatat dan merekam semua aktivitas belajar peserta didik sebagai 

sumber data yang akan digunakan tahap refleksi  

4) Diskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi dat hasil pengamatan 

pada lembar observasi  

c. Tahap pengamatan 

1) Observer melakukan pengamatan terhadap peningkatan aktivitas peserta 

didik pada siklus II dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung 

bilangan bulat dengan menggunakan media kartu bilangan. 

2) Peneliti menyesuaikan apakah kegitatan yang dilakukan pada siklusII 

sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

d. Tahap refleksi  

Hasil yang di peroleh pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk 

dianalisis dan di evaluasi oleh peneliti, untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

Diharapkan setelah akhir siklus II ini, pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran Matematika materi operasi hitung bilangan bulat dengan media 

kartu bilangan dapat meningkat. 
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J. Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran, dalam hal ini prestasi belajar siswa kelas IV 

SD Negeri Patereman 2 Modung pada operasi hitung bilangan bulat. Sesuai 

dengan karakteristik penelitian tindakan, keberhasilan penelitian ditandai adanya 

perubahan kearah perbaikan, baik terkait pelaksanaan pembelajaran maupun hasil 

pembelajaran. 

Setiap siklus pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dinyatakan 

berhasil jika terjadi perubahan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

prestasi belajar siswa dengan indikator kenaikan hasil tes yang diadakan. Oleh 

karena itu, indikator keberhasilan penelitian ini ditandai dengan adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa secara klasikal ≥ 75% dari seluruh siswa tuntas 

belajar, yaitu memperoleh nilai ≥ 70 pada aspek kognitif setelah pembelajaran 

menggunakan media kartu bilangan dan rata-rata kelas mencapai KKM yaitu 70. 

 

 

 

 

 

 

 


