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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dan

kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan terhadap proses pembelajaran 

berupa tindakan yang dilakukan oleh pendidik dalam suatu kelas secara 

bersamaan (Arikunto, 2013:3). Pada penelitian tindakan kelaspeneliti 

menggunakan beberapa prosedur penelitian mulai dari awal kegiatan hingga 

akhir,tujuannya agar data yang dibutuhkan oleh peneliti maksimal sesuai 

yang diharapkan.  

Setiap tahapan dalam penelitian diawali dengan menentukan tujuan 

penelitian, permasalahan, dan merencanakan tindakan. Rencana yang telah 

disusun kemudian dihadirkan dalam kelas untuk diamati dan dicatat selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jika pada hasil akhir penelitian tidak 

mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti harus melakukan penelitian 

dengan siklus selanjutnya. Pada kegiatan penelitian tindakan kelaspeneliti 

menggunakan PTK kolaborator, dengan acuan siklus yang dikembangkan 

oleh Kemmis & Taggart. Menurut Kemmis & Taggart (dalam Arikunto, 

20013 : 137) menyatakan bahwa model PTK melalui empat tahapan yaitu : 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model dan 

penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:  
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Siklus I 

 

 

 

 

    

 Siklus II 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Rancangan PTK Model Stephan Kemmis & Mc Tanggart 

(Arikunto, 2013:137) 

 

B. Kehadiran dan Peran Penelitian 

Penelitiberkerjasama  dengan guru kelas pada proses pembelajaran untuk 

menerapkan permainan monopoly pada kelas IV SD. Selain itu, peneliti 

berkolaborasi sebagai pengamat, pewawancara dan pengumpulan data pada 

waktu pelaksanaan tindakan.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN Mojolangu 1 Malang pada 

pembelajaran matematika materi mengubah pecahan. Sebagai subjek dalam 

penelitian adalah kelas IV tahap pelajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 

sebanyak 21 siswa, yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan.  

2. Waktu Penelitian  

PTK dilaksanakan pada awal pembelajaransemester genap tahun 

2018/2019, yaitu tanggal 19-28 Februari 2018. Penentu waktu pelaksaan 

penelitian mengacu pada kalender akademik.  

D. Subyek Penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas (PTK)yang menjadi subyek penelitian ialah 

siswa kelas IV yang berjumlah 21 peserta didik yang terdiri dari 9 laki-laki 

dan 12 perempuan. Mata pelajaran yang menjadi sasaran penelitian adalah 

materi mengubah pecahan.  

E. Data dan Sumber Data 

1. Data yang diperlukan pada penelitian adalah: 

a. Data aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran.  

b. Data hasil belajar siswa mata pelajaran matematika khususnya materi 

pecahan.  

c. RPP dan Silabus. 
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2. Sumber Data 

a. Guru : Data yang diambil berupa wawancara mengenai proses 

pembelajaran, hasil belajar siswa, RPP dan silabus 

b. Siswa : Data yang diambil berupa wawancara mengenai kegiatan 

pembelajaran 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik yaitu observasi, 

tes, wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Pada penelitian,peneliti menggunakan observasi sistematis sebagai 

instrumen pengamatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman materi 

siswa dengan menggunakan model permainan monopoly, observasi, dan hasil 

tes peserta didik. Proses observasi pengamat memberikan tanda ceklis pada 

lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Selain itu, observasi 

dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian dengan cara 

melakukansurvei awal untuk mencari informasi dari sekolah,  para pendidik 

yang ada di SD khususnya guru kelas IV yang akan menjadi objek penelitian 

sehingga mengerti permasalahan apa yang ada dan hasil belajar yang ada 

sebelumnya. Kegiatan observasi awal dilakukan pada tanggal 2 November 

dan 9 November 2017 

1. Tes  

Tes pada penelitianbertujuan mendapatkan data saat proses pembelajaran 

matematika materi pecahan. Peneliti memperoleh data dari tes yang diberikan 

kepada peserta didik pada siklus I maupun siklus II.  Tes pada masing-masing 



31 

 

siklus diberikan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan model permainan monopoly. Instrumen tes menggunakan 

lembar evaluasi hasil belajar pada setiap siklus yang terdiri dari 10 soal isian.  

2. Wawancara  

Peneliti menggunakan wawancara terbuka terhadap guru dan peserta didik 

tentang kegiatan proses pembelajarandanmengetahui bagaimana pelaksanaan 

model permainan monopoly.  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian berupa dokumen yang terdiri dari 

data-data yang relevan dari pihak sekolah sebagai objek, seperti profil 

sekolah, visi misi sekolah dan data-data lain yang dibutuhkan dalam 

penelitianguna memperkuat argumentasi penelitian, serta dokumen yang 

bersifat bukti nyata secara fisik seperti foto kegiatan belajar sebagai bukti 

otentik penelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dipakai dalam penelitiansebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk observer (pengamat) dalam  

mengamati peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Segala aktivitas 

peserta didik dan guru akan dicatat berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh observer dan setelah itu akan disampaikan 

kepada guru/ peneliti untuk diperbaiki. Lembar observasi aktivitas peserta 

didik terdiri dari (a) menyanyikan lagu Indonesia Raya, (b) memperhatikan 

guru melakukan apersepsi, (c) mendengarkan guru menjelaskan materi, (d) 
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memperhatikan guru memperagakan media, (e) aktif saat sesi tanya-jawab, 

pembentukan kelompok dan diskusi, (f) proses presentasi kelompok, 

mengerjakan LKS, dan aktif membuat kesimpulan materi. Sedangkan, lembar 

observasi aktivitas guru yaitu (a) kegiatan awal, (b) kegiatan inti, dan (c) 

kegiatan penutup.   

2. Lembar Evaluasi 

 Pengumpulan data hasil belajar peserta didik dalam penelitian 

menggunakan tes tulis. Tes penelitian menggunakan instrumen yang 

berbentuk 10 soal isian pada setiap siklus dengan materi yang sama namun 

tingkat kesulitan yang berbeda-beda disetiap soal.  

3. Pedoman Wawancara  

Panduan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dan data 

tentang kondisi pembelajaran di SDN Mojolangu 1 Malang serta hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi masukan tentang penggunaan model monopoly. 

Pedoman wawancara dilakukan bersama guru kelas berkaitan tentang 

bagaimana proses pembelajaran kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang, 

sedangkan siswa kelas IV berkaitan tentang kegiatan sebelum dan sesudah 

penerapan permainan monopoly.  

H. Teknik Analisis Data 

Untuk pemecahan masalah diperlukan teknik analisis data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk 

mengambarkan obyek serta pemaknaan atau kejelasan  yang menjadi pokok 
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permasalahan untuk selanjutnya dianalisis secara kuantitatif berupa data hasil 

belajar. 

1. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh 

guru kelas IV yang hasilnya dijadikan sebagai bahan diskusi antara peneliti 

dan observer. Selanjutnya, hasil observer dari pengamat akan dijadikan 

sebagai tindak lanjut untuk mencapai tujuan hasil belajar yang diharapkan. 

Data kualitatif dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:  

a. Tahap Pengumpulan Data  

Data yang telah diperoleh oleh peneliti, yaitu berupa catatan observer 

saat melakukan observasi, catatan aktivitas guru, catatan aktivitas siswa 

dalam penelitian. Data yang diambil penulis pada saat menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model permainan monopoly. 

b. Tahap Reduksi Data 

Pada tahap reduksi peneliti melakukan pengaturan, pengurutan, memberi 

kode pada data-data, penggelompokan, dan mengkategorikan jawaban 

berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan. Data yang dibutuhkan 

selanjutnya akan diproses sedangkan data yang tidak dibutuhkan akan 

dibuang.  

c. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, atau penyajian data dalam bentuk table dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Hal ini, dilakukan agar mudah memahami apa yang terjadi 
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dan merencanakan langkah selanjutnya. Peneliti menyajikan data berupa 

desktipstif kualitatif hasil obsevasi serta angka-angka hasil tes belajar.  

d. Tahap penyimpulan data 

Pada tahap penyimpulan data, peneliti menarik kesimpulan dari 

gambaran data yang diperoleh. Sehingga kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif dapat menjawab rumusan masalah atau mendapatkan penemuan 

baru.  

Data deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

menyeluruh tentang penggunaan model permainan monopoly dalam 

pembelajaran pecahan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

IV SDN Mojolangu 1 Malang.  

Pada tahap awal berupa kesimpulan sementara karena data yang disajikan 

dari tiap-tiap siklusterpisah. Dari kesimpulan sementara kemudian diuji 

kembali berdasarkan data yang diperoleh. Pada akhir tindakan dilakukan 

penyimpulan keseluruhan penelitian.  

2.Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalahanalisis data berupa informasi angka dan 

simbol bilangan yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk kualitatif. 

Peneliti menggunakan analisis data kuantitatif untuk mengukur sejauh mana 

hasil belajar peserta didik melalui penilaian lembar pretest, protest, lembar 

kegiatanan kelompok, lembar kegiatan individu serta menghitung besar 

presentasi aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran. Data yang 

diperoleh akan dianalisis sebagai berikut: 
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a. Data hasil observasi tentang aktivitas guru dan peserta didik dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan rumus persentase.Perhitungan sebagai 

berikut : 

 

( Sumber: Aqib, 2010: 41) 

Keterangan : 

P = Persentase frekuensi kejadian yang muncul 

f = Banyaknya aktivitas yang muncul  

N = Jumlah aktivitas keseluruhan  

Untuk mengetahui kriteria penilaian aktivitas guru dan peserta didik 

digunakan aturan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan Arti 

˃ 80 % sangat tinggi 

60 -79 % tinggi 

40- 59% sedang 

20-39% rendah 

˂20 % sangat rendah 

( Sumber: Aqib, 2010: 41) 

 

b. Hasil Belajar  

1) Data hasil ketuntasan individupeserta didik apabila mencapai 80%. 

Dengan demikian peserta didik dianggap mencapai ketuntasan belajar 

jika mencapai nilai ≥ 70. Untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta 

didik secara individu digunakan rumus: 

 

    
 

 
 X 100 % 

     
 

 
 X 100 % 
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( Sumber: Aqib, 2010: 41) 

Keterangan : 

KB = ketuntasan belajar  

P = jumlah nilai yang dicapai 

q    = jumah nilai maksimal  

 

2) Data hasil belajar peserta didik (ketuntasan klasikal peserta didik). Untuk 

mengetahui presentasi ketuntasan hasil belajar secara klasikal dapat 

dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

( Sumber: Aqib, 2010: 41) 

Keterangan : 

Ks = Ketuntasan Klasikal 

n = jumlah siswa yang berhasil memenuhi KKM 

N  = jumlah keseluruhan siswa 

Dari persentase tersebut data yang diperoleh dideskripsikan dengan 

kalimat. Untuk mempermudah penafsiran hasil analisis persentase 

digunakan klasifikasi persentase berupa penafsiran kalimat kualitatif 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan Arti 

˃ 80 % sangat tinggi 

60 -79 % tinggi 

    
 

 
 X 100 % 
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40- 59% sedang 

20-39% rendah 

˂20 % sangat rendah 

( Sumber: Aqib, 2010: 41) 

 

 

3) Indikator Keberhasilan Penelitian  

Dalam penelitian, peneliti menentukan nilai KKM siswa. Adapun 

kriteria ketuntasan untuk siswa dikatakan tuntas secara individu dan 

klasikal jika memperoleh nilai ≥80%. 

I. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

Siklus I terdiri dari 2  pertemuan dalam PTK yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning)  

a. Analisis terhadap kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang 

akan digunakan kepada siswa dengan menggunakan model permainan 

monopoly.  

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c. Mengembangkanmodel permainan monopoly.  

d. Menyiapkan sumber belajar yang diperlukan  

e. Membuat kisi-kisi soal 

f. Menyusun soal tes evaluasi 

g. Membuat instrumen penelitian dalam siklus PTK 

2. Pelaksanaan (Acting)dan pengamatan (observasi) 
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a. Menyampaikan Kompetensi Dasar (KD), indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Melakukan apersepsi dan motivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

c. Menjelaskan materi pecahan dan mengubah pecahan dengan media 

kue pecahan serta uang desimal.  

d. Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi  

e. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model permainan 

monopoly.  

f. Membagikan lembar kegiatan siswa (LKS) dan lembar kegiatan 

kelompok (LKK) sebagai lembar evaluasi.  

Pengamatan dilakukan selama tahap pelaksanaan berlangsung dari awal 

hingga akhir kegiatan. Observer bertugas mencatat setiap aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran.   

3. Refleksi  

Dalam tahap refleksi peneliti melakukan teknik analisis data dengan 

mengkategorikan dan menyimpulkan data yang telah terkumpul dari tahap 

pengamatan. Pada tahap refleksi peneliti melakukan evaluasi terhadap 

kekurangan dan kelemahan dari implementasi kegiatan sebagai bahan pada 

penelitian siklus II. 

Siklus II 

  Pada siklus II peneliti akan melakukan penelitian dengan empat tahapan 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan (planning) 
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Peneliti membuat rencana pembelajaran sesuai dengan siklus I. 

2. Pelaksanaan (Acting)dan pengamatan (observasi) 

Pada tahap pelaksanaan siklus II peneliti akan melakukan apabila dari 

siklus I belum optimal dengan cara perbaikan dan refleksi terhadap 

kekurangan yang terdapat pada siklus I. Pelaksanaan siklus II memiliki 

perbedaan dalam lembar evaluasi tetapi tetap disesuaikan dengan indikator 

pencapaian. Pada tahap pengamatan siklus II peneliti akan mengamati 

terhadap proses pembelajaran dengan permainan monopoly.  

3. Refleksi (reflecting) 

Dalam tahap refleksi peneliti melakukan teknik analisis data dengan 

mengkategorikan dan menyimpulkan data yang telah terkumpul dari tahap 

pengamatan. Peneliti akan mengambil kesimpulan terhadap kekurangan atau 

kelemahan yang masih terdapat pada siklus II apabila pada siklus II hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan sesuai dengan indikator pencapaian 

maka penelitian berhasil.  

 


