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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dalam 

bentuk kalimat. Untuk melengkapi data kualitatif, digunakan juga data 

kuantitatif yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

tes yang diberikan pada siswa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Menurut Mulyasa (2009:5) penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok siswa 

dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. 

Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru bersama-sama 

dengan siswa, atau oleh siswa di bawah bimbingan dan arahan guru, dengan 

maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Desain penelitian tindakan kelas (PTK) yang digunakan dalam 

penelitian adalah menggunakan model yang dikemukakaan oleh Kemmis dan 

Mc Taggart dalam (Arikunto, 2010:16) dimulai dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali yang dijadikan 

dasar untuk pemecahan permasalahan. Adapun model dan penjelasan untuk 

masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model PTK oleh Kemmis dan MC Taggart (Arikunto, 2010: 16) 

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

       Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam setiap kegiatan di tempat 

penelitian karena peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana tindakan dan 

reflektor dan sebagai pelapor hasil penelitian peneliti di bantu oleh guru kelas 

dan teman sejawat sebagai pengamat. Sebagai subyek pemberi tindakan, 

peneliti bertindak sebagai pengajar atau guru model yang bertugas yang 

membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) sekaligus 

menyampaikan bahan ajar selama proses pembelajaran. Di samping itu, 

peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis data dari observer / pengamat 

sebagai pelapor hasil penelitian. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

       Penelitian ini akan dilakukan di SDN Tegaron I Prambon Nganjuk, yang 

beralamatkan di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada 

semester genap 2015/2016. 

  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas I SDN Tegaron I 

Prambon Nganjuk. Jumlah keseluruhan siswa kelas 1 berjumlah 23 yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

 

E.  Data dan Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber data. Data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Aktivitas guru dan siswa yang diperoleh dari pengamatan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, yaitu melalui lembar observasi yang diisi oleh 

observer untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. 

2. Aktivitas dan hasil belajar siswa, aktivitas siswa diperoleh dengan cara 

melakukan penilaian secara individu kepada siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, melalui lembar penilaian aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa diperoleh dengan cara melakukan penilaian setelah 

dilaksanakan evaluasi pembelajaran. 
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F. Teknik Pengumpulan Data  

       Dalam peneliti tindakan kelas (PTK), peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut: 

1. Observasi 

       Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati kegiatan 

yang nampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung pada siswa kelas I SDN Tegaron I Nganjuk oleh 

pengamat. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung dan juga mengamati tindakan 

mengajar yang dilakukan oleh guru. 

2. Wawancara  

       Wawancara ini dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru kelas I 

SDN Tegaron I Nganjuk sebelum diadakan penelitian tindakan kelas. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui informasi tentang 

metode pembelajaran yang sudah pernah dilakukan oleh guru, hasil belajar 

siswa, tingkah laku siswa dan kendala yang dihadapi guru dalam proses 

pembelajaran matematika. 

3. Dokumentasi  

       Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan berbagai 

peristiwa dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Kegiatan dokumentasi ini peneliti dibantu oleh teman 

sejawat. Pada penelitian ini dokumentasi berupa hasil belajar dan lembar 

kegiatan siswa, peneliti juga mengumpulkan foto-foto kegiatan pada saat 
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pembelajaran berlangsung dan data-data yang berhubungan dengan 

aktivitas belajar siswa. 

4. Tes  

       Tes merupakan teknik pengumpulan data dan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini tes yang diberikan berupa tes tertulis secara individu 

dalam bentuk lembar evaluasi. Tes dilakukan agar dapat mengetahui hasil 

belajar yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan media papan pintar. 

 

G. Instrumen Penilaian  

       Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

       Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-

masing RPP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, 

tujuan pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. 

2. Lembar Kegiatan Siswa 

       Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses 

pengumpulan data hasil eksperimen. 

3. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Lembar observasi pengelolaan penggunaan metode papan flanel 

berlubang, untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. 
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b. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru, untuk mengamati aktivitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran. 

4. Tes Formatif 

       Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tes 

formatif ini diberikan setiap akhir putaran. Bentuk soal yang diberikan adalah 

esay. 

 

H. Teknik Analisis Data 

       Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kualitatif  deskriptif. Kualitatif deskriptif  yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa 

dan juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Data yang akan diperoleh 

yaitu data secara kuantitatif yaitu data tentang keaktifan siswa pada saat proses 

pembelajaran yang dikumpulkan berdasarkan cek list pada lembar pengamatan 

keaktifan siswa dan data tentang kemampuan mengerjakan soal-soal yang 

dinyatakan dengan skor, soal-soal tersebut mencakup penilaian latihan dan 

data hasil uji tes evaluasi. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang 

mengupayakan peningkatan hasil belajar peserta didik. 

       Berdasarkan teknik pengolahan data, peneliti perlu menetapkan kriteria 

(tolak ukur) untuk mengetahui keberhasilan tindakan. Kriteria yang telah 

ditetapkan oleh sekolah pada mata pelajaran matematika materi operasi 

penjumlahan dan pengurangan adalah sebesar 68.  Dengan kriteria ini, peneliti 
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dapat menentukan presentase nilai pada masing-masing variabel, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Analisis Penerapan Media Papan Pintar 

       Analisis data proses penerapan media papan pintar diperoleh dari hasil 

observasi yang menggunakan lembar pengamatan pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Presentase keberhasilannya menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

NA = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

2. Analisis Hasil Belajar Siswa 

       Data hasil tes menggunakan kriteria ketuntasan minimum (KKM). 

KKM untuk mata pelajaran matematika materi operasi penjumlahan dan 

pengurangan  di SDN Tegaron I Prambon Nganjuk 65. Peningkatan proses 

belajar dinyatakan dengan ketuntasan sebagai berikut: 

a. Penyimpulan Data 

    Siswa dianggap tuntas belajar jika memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 65 sesuai dengan KKM untuk mata pelajaran 

matermatika materi operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk 

mengetahui ketuntasan individu dari nilai yang diperoleh siswa maka 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100 
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b. Ketuntasan Klasikal 

       Ketuntasan klasikal dalam penelitian ini adalah 70% siswa yang 

memperoleh nilai minimal 65. Hasil ketuntasan klasikal yaitu jumlah 

siswa yang tuntas secara individu dibagi dengan jumlah siswa yang 

hadir. 

Ketuntasan Klasikal =  
Jumlah siswa yang tuntas

Jumlah siswa yang hadir
x100% 

Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Keberhasilan Penelitian 

 
No Rentangan Persentase (%) Kategori 

1 85-100 % Sangat Baik 

2 70-84 % Baik 

3 55-69% Cukup 

4 40-54 % Kurang 

5 0-39 % Sangat Kurang 

(Sumber:Sultoniyah, 2010) 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila minimal 70% dari 

seluruh siswa yang mengikuti tes, dan nilaianya sudah memenuhi 

KKM yaitu 65. Hasil belajar dinyatakan meningkat jika rata-rata 

presentase hasil tes yang dinilai lebih dari atau sama dengan 70 % 

dengan kategori baik.  

c. Indikator Keberhasilan  

       Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari indikator keberhasilan 

tindakan belajar dari siklus pertama sampai siklus kedua. 

 

Tabel 3.2 Kriteria Keberhasilan Indikator 

 
Elemen yang di teliti Siklus 1 Siklus 2 

Hasil belajar H1 H2>H1 

 

 Keterangan: 

H1 =Hasil belajar pada siklus 1 

H2 =Hasil belajar pada siklus 2 
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Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari indikator keberhasilan tindakan 

belajar dari siklus 1 sampai siklus 2. 

 

I. Prosedur Penelitian 

       Prosedur pada penelitian ini meliputi tahap (1) perencanaan, (2) tindakan, 

(3) pengamatan, serta (4) refleksi yang diwujudkan dalam siklus-siklus sampai 

tercapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan yaitu sebesar 

70. 

SIKLUS I  

1. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) menyiapkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran, 

menyiapkan sumber-sumber yang relevan, menyusun alat evaluasi, LKS 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan lembar observasi guru. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan tindakan kelas berupa penerapan kegiatan 

pembelajaran yang disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan penerapan media papan pintar dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru sebagai fasilitator dan adapun langkah-langkah 

pelaksanaannya  sebagai berikut : 

a. Kegiatan Awal pada tahap pelaksanaan KBM, guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran secara lisan dan menuliskan materi yang akan 

dipelajari, mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan awal siswa. 
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b. Kegiatan Inti pada tahap pelaksanaan, guru menjelaskan sedikit materi 

pembelajaran, guru menginformasikan langkah-langkah penggunaan 

media papan pintar yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, 

siswa di bawah bimbingan guru mempraktekkan media papan pintar, 

guru memberikan umpan balik kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan secara gantian, guru memberikan kesimpulan, dan guru 

memberikan soal evaluasi. 

c. Pada tahap penutup guru menanyakan kesulitan siswa pada saat 

pembelajaran, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari dan guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

3. Pengamatan / observasi 

       Pada kegiatan pelaksanaan penelitian, observasi  yang dilakukan 

peneliti adalah melihat kegiatan belajar mengajar berlangsung melalui 

lembar pengamatan, yaitu meliputi kegiatan siswa dalam berdiskusi, 

keberanian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan perilaku peneliti 

sebagai pengajar selama penerapan tindakan. 

4. Refleksi  

       Dalam tahap ini data yang diperoleh dari pengamatan, dan pemberian 

tugas digunakan sebagai bahan refleksi. Refleksi yang dimaksud adalah 

melakukan berfikir ulang terhadap apa yang sudah dilakukan, masalah 

apa yang belum dipecahkan dan menentukan tindakan apa lagi yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran 
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yang akan dilanjutkan pada siklus 2. Refleksi dalam kegiatan ini 

dilaksanakan dengan cara :  

1. Menganalisis data yang terkumpul dari hasil pengamatan, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

2. Mendiskusikan hasil pengamatannya. 

 

SIKLUS II 

       Seperti halnya pada siklus pertama, pada siklus kedua ini juga mencakup 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Kegiatan 

pada siklus kedua ini akan disesuaikan dengan nilai-nilai proses dan hasil 

pembelajaran pada siklus pertama.  Apa yang belum tercapai pada siklus 

pertama akan dilanjutkan dan diatasi pada siklus selanjutnya. 

 

 




