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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian tindakan kelas. 

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 Suharsini dkk. dalam Mulyasa (2013: 10) Menjelaskan PTK 

dengan memisahkan kata-kata yang tergabung di dalamnya, yakni Penelitian + 

Tindakan + Kelas, dengan paparan sebagai berikut. 

1. Penelitian-menunjuk pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan-menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian terbentuk rangkaian siklus 

kegiatan untuk peserta didik. 

3. 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 pemahaman terhadap tiga kata kunci tersebut,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. 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta 

tepatnya di kelas IV. Penulis memilih sekolah ini dengan pertimbangan:  

Sebagaian besar siswa mendapatkan hasil belajar operasi hitung bilangan 

bulat kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM)	≥ 65, hal ini yang 

menjadi awal keinginan penulis untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika tentang operasi bilangan bulat melalui pembelajaran 

kontekstual. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap bulan november tahun 

pelajaran 2015/2016 . 

 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan penelitian 

Bulan pelaksanaan 

Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penyusunan 

proposal 
                

2 Pengajuan proposal                 

3 Perbaikan proposal                 

4 
Menyusun 

instrument 
                

5 Perijinan penelitian                 

6 
Pelaksanaan 

tindakan 
                

7 Analisis data                 

8 Penyusunan laporan                 

9 Pengajuan laporan                 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian yakni seluruh siswa kelas IV SD Muhammadiyah 22 

Sruni Surakarta sebagai subjek penerima tindakan. Guru kelas sebagai subjek 

pelaku tindakan yang dibantu secara aktif oleh penulis.  

Obyek penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar matematika tentang 

operasi hitung bilangan bulat melalui pembelajaran kontekstual di kelas IV SD 

Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa hasil belajar matematika dalam 

operasi hitung bilangan bulat khususnya penjumlahan dan pengurangan. Data 

penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi: 

1. Narasumber, yaitu wali kelas dan siswa kelas IV SD Muhammadiyah 22 

Sruni Surakarta. 

2. Aktivitas pembelajaran siswa kelas IV dalam pembelajaran penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat.a 

3. Dokumen, yang berupa RPP, hasil belajar dan foto kegiatan 

pembelajaran. 

4. Tes 

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsug Sukmadinata (2013: 220). Instrumen penelitian 

menggunakan lembar obervasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Instrumen penelitian ini yang 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 
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pembelajaran berlangsung. Hasil dari proses observasi berupa: Tindakan 

mengajar guru dan tindakan belajar siswa. 

2. Tes 

Tes sebagai teknik pengumulan data adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Riduwan 2009: 76). Menurut Majid (2014: 134) ada beberapa 

macam bentuk tes yang dapat digunakan, antara lain: 

a. Pilihan ganda 

Bisa mencaku banyak materi pelajaran, penskoran objektif dan mudah 

untuk dikoreksi. Tingkat berpikir yang terlibat bisa dari tingkat 

pengetahuan sampai tingkat sintesis dan analisis. 

b. Uraian objektif 

Bentuk tes ini sangat cocok digunakan pelajaran MIPA (Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam) tingkat berfikir yang di ukur  bisa tinggi. 

c. Uraian bebas 

Memerlukan kriteria penskoran supaya hasil bisa objektif. 

d. Isian singkat 

Bisa menguji materi begitu banyak tetapi tingkat berfikir yang di ukur 

cenderung rendah. 

e. Menjodohkan 

Untuk mengetahui pemahaman  dan konsep. 

f. Performansi 

Cocok digunakan untuk mengukur kompetensi siswa dalam melakukan 

tugas tertentu, seperti praktik ibadah, olahdaga dan perilaku yang lain. 

g. Portofolio 

Sangat cocok untuk mengetahui perkembangan hasil kerja siswa. 

Penulis memilih menggunakan tes yang berbentuk uraian objektif 

karena mimiliki kelebihan dan kemudahan dalam mengunakannya. Data 

yang diperoleh dari penggunaan tes objektif berupa berupa nilai siswa, data 

ini menjadi tolak ukur perkembangan dan keberhasilan tindakan yang 
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dilakukan oleh penulis. Instrumen Tes disusun berdasarkan tujuan 

pembelajaran, digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika 

tentang operasi hitung bilangan bulat. Tes tertulis ini diberikan disetiap 

akhir proses pembelajaran.  

3. Dokumentasi 

Studi dokumenter atau dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisisdokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. (Sukmadinata 2013: 221). 

Dokumentasi meliputi profil sekolah, daftar nama siswa, silabus matematka, 

nilai matematika sebelum tindakan, dll. 

4. Wawancara  

Teknik wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual (Sukmadinata 2013: 216). Di ungkapkan oleh Esterberg (dalam 

Sugiyono 2015: 232) ada 3 macam wawancara yaitu: 

1) Wawancara terstruktur 

Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh oleh karena itu, penulis menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban sudah 

dipersiapkan. 

2) Wawancara semiterstruktur  

Sama seperti wawancara tetapi pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka 

nara sumber dimintai pendapat dan ide-idenya.penulis perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

nara sumber. 

3) Wawancara tak berstruktur 

Wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. 

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara terstruktur, penulis sudah mempersiapkan pertanyaan-
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pertanyaan lebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan siswa atau 

guru. 

 

F. Keabsahan Data 

Di dalam sebuah penelitian diperlukan adanya validitas data, artinya 

adalah semua data yang dikumpulkan hendaknya mencerminkan apa yang 

sebenarnya diukur atau diteliti.  Untuk menjamin validitas data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini agar dapat dijadikan dasar yang kuat dalam 

menarik kesimpulan, teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data 

adalah trianggulasi dan validitas isi. 

Dikutip dari buku Majid (2013: 83) yang menyatakan bahwa 

“trianggulasi adalah membandingkan persepsi sumber data atau informan yang 

satu dengan yang lain di dalam atau mengenal situasi yang sama.” Penulis 

dalam mengecek keabsahan data pada penelitian ini menggunakan trianggulasi 

teknik dan trianggulasi sumber. Trianggulasi teknik adalah pengecekan data 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk 

mendapatkan data yang sama. Dalam penelitian ini penulis membandingkan 

data-data dari hasil observasi dan dokumentasi. Trianggulasi sumber adalah 

teknik mengecek kevalidan data dengan cara membandingkan data-data yang 

diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis 

membandingkan data yang diberikan oleh murid dan guru.  

Validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan isi instrumen 

dengan isi atau rancangan yang telahdi tetapkan. Validitas isi dapat dibantu 

dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matrik pengembangan 

instrumen Sugiyono (2005: 146). Penulis dalam mengecek keabsahan data 

menggunakan validitas isi yaitu dengan membandingkan soal tes dengan kisi-

kisi pelajaran. 

 

G. Teknik Analisi Data 

Proses analisis data dapat menggunakan teknik interaktif yang di 

dalamnya terdiri dari tiga komponen yang dilakukan dengan langkah-langkah 



32 
 

sebagai berikut : 1 reduksi data, 2 display atau penyajian data, 3 mengambil 

keputusan setelah itu diverifikasi. 

Proses analisis Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 338) 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Data secara Interaktif. 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian 

melalui berbagai metode yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. 

Display data adalah proses penampilan data yang telah diperoleh ke dalam 

sejumlah matriks atau daftar kategori, disusun secara sistematis atau 

simultan , penyajian data dalam bentuk teks naratif. Mengambil kesimpulan 

atau verifikasi merupakan proses pengambilan intisari dan sajian data yang 

telah teroganisir dalam bentuk deskriptif sebagi laporan penelitian. 

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, 

yakni penganalisisan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang 

berhasil dikumpulkan yang berbentuk khusus ke bentuk umum atau 

penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan tentang peningkatan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni semester 2 tahun 

pelajaran 2015/2016  dalam operasi hitung bilangan bulat dengan 

pembelajaran kontekstual. 

 

 

PENYEDIAN 

REDUKSI  

DISPLAY  

DATA 
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H. Prosedur Penelitian 

Dikemukakan oleh Kammis & Mc. Taggart (dalam Arikunto 2010: 137) 

terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam suatu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

Gambar  3.2 Prosedur Penelitian. 

 

a. Perencanaan  

Persiapan menyusun program pembelajaran yaitu guru merumuskan 

tujuan, menyiapkan materi, dan menyiapkan media pembelajaran. 

b. Pelaksanaan tindakan  

Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu melaksanakan pembelajaran matemati tentang 

operasi hitung bilangan bulat melalui pembelajaran kontekstual. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi siswa pada 

kegiatan pembelajaran kontekstual. 
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d. Refleksi 

Setelah dilakukan tindakan, maka dilakukan analisis data, baik data 

kualitatif maupun kuantitatif. Penulis juga melihat apakah indikator yang 

telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Bila belum tercapai maka 

peneliti melanjutkan siklus berikut sampai tercapainya indikator. 

 

I. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian merupakan rumusan  kinerja yang akan dijadikan 

acuan dalam menentukan keberhasilan penulis dalam melakukan penelitian. 

Indikator pencapaian disajikan dalam tabel sebagai berikut ini: 

 

   Tabel 3.2 Indikator Pencapaian 

No Aspek yang diukur atau 
diamati 

Prosentase 
pencapaian 

Cara mengukur dan 
mengamati 

1 Hasil belajar siswa dalam 
operasi hitung bilangan 
bulat. Yang meliputi: 

a. Mengurutkan bilangan 
bulat. 

b. Penjumlahan bilangan 
Bulat. 

c. Pengurangan bilangan 
bulat. 

d. Operasi hitung campuran 
bilangan bulat. 

75% Diukur dari hasil 
tes operasi hitung 
bilangan bulat dan 
di hitung dari 
jumlah siswa yang 
mampu mencapai 
batas KKM ≥ 65. 

 


