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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan angka yang didapat melalui rumus perhitungan statistik. 

Deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan secara kuantitatif bedasarkan 

angka. Hasil dari data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan efektivitas 

strategi pembelajaran permainan tradisional engklek pada mata pelajaran 

matematika di kelas IV UPT SD Negeri 19 Gresik. 

B. Tempatdan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 19 Gresik pada semester 

genap tahun pelajaran 2019/2020. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas IV di UPT SD Negeri 

19 Gresik tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 44 peserta didik.Terdiri 

dari 22 peserta didik laki-laki dan 22 peserta didik perempuan. 

D. Prosedur Penelitan 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan, yaitu : 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap persiapan ini, peneliti menyususn rencana penelitian sebagai 

berikut:  
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a. Meminta izin untuk melakukan penelitian di UPT SD Negeri 19 

Gresik 

b. Memilih materi yang digunakan 

c. Menyusun proposal penelitian dan mengkonsultasikan kepada dosen 

pembimbing 

d. Menyusun perangkat pembelajaran meliputi RPP dan LKPD tentang 

pemecahan masalah terkait keliling dan luas bangun datar. 

e. Membuat strategi permainan tradisional engklek yang berbentuk 

banner.  

f. Menyusun instrumen penelitian meliputi lembar observasi 

pengelolaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas peseta didik, 

lembar dan lembar soal tes hasil belajar. 

g. Melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah di UPT SD Negeri 19 

Gresik. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini, penelitian menyusun rencana sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pembelajaran 

Pada proses ini, penelitian dilakukan sebanyak 2 kali  pertemuan, 

pada pertemuan pertama dengan waktu 70 menit yaitu digunakan 

untuk proses pembelajaran dengan strategi permainan tradisional 

engklek dan untuk pertemuan kedua dengan waktu 70 menit 

diantaranya 60 menit digunakan pemberian soal tes hasil belajar yang 
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diberikan di akhir pembelajaran materi dan 10 menit digunakan 

memberikan apersepsi berupa nyanyian. Langkah-langkah pada proses 

pembelajaran sebagi berikut : 

1) Peserta didik membaca buku paket 

2) Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tetang rumus-

rums bangun datar 

3) Peserta didik bertanya jawab tentang apa yang belum diketahui 

4) Peserta didik bersiap-siap untuk bermain 

5) Peserta didik bersiap-siap untuk menyiapkan gacuk yang terbuat 

dari pecahan genting 

6) Peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

peserta didik. 

7) Peserta didik menerima LKPD tentang pemecahan masalah terkait 

keliling dan luas bangun datar 

8) Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara 

bermain permainan tradisional engklek 

9) Peserta didik perwakilan maju ke depan untuk melakukan 

hompimpah 

10) Kelompok yang mendapat giliran maju untuk berbaris didepan 

petak-petak engklek  

11)  Peserta didik yang mendapat giliran bermain melemparkan gacuk 

yang terdapat banner dan menghadapi permasalahan yang terkait 

keliling dan luas bangun  datar. 
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12) Peserta didik menggunakan satu kaki disetiap petak-petak dan 

gacuk yang berada diatas bangun harus dilewati tidak boleh di 

injak. 

13)  Peserta didik yang bermain harus menyelesaikan satu putaran 

sampai puncak gunung. 

14) Peserta didik yang bermain mencari sawah atau mencari suatu soal 

pemecahan masalah sebanyak 1 soal yang berada di petak-petak 

engklek.  

15) Setiap kelompok perwakilan mengambil soal yang terdapat di 

petak-petak engklek 

16) Bersama kelompok mendiskusikan  soal penyelesaian masalah 

yang terkait luas dan keliling bangun datar.  

17) Bersama kelompok menuliskan hasil diskusinya atau menyajikan 

solusi atas masalah yang terdapat pada petak-petak engklek. 

18) Bersama kelompok menyajikan atas masalah yang terdapat pada 

petak-petak engklek. 

19) Setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil 

diskusinya ke depan kelas 

20) Peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta 

masukan. 
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b. Observasi 

       Menurut Sukmadinata, (2017:220) Observasi merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi 

perminan tradisional engklek dan mengobservasi terhadap aktivitas 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Pemberian tes hasil belajar 

       Pada akhir pembelajaran pertemuan kedua peneliti memberikan 

tes hasil belajar. Pengambilan data yang dilakukan peneliti 

digunakan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta didik. 

d. Tahap analisis data 

      Pada tahap ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang datapengeloaan 

guru pada proses pembelajaran, data aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran berlangsung, dan data tes hasil belajar peserta 

didik. 

E. Teknik dan Instrumen pengumpulan data 

1. Teknik pengumpulan data 

      Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu 

metode observasi dan metode tes : 
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a. Metode Observasi 

       Metode observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

matematika dengan srategi pembelajaran permainan tradisional 

engklek. Observasi dilakukan oleh pengamat untuk mengamati 

pengelolaan proses pembelajaran berlangsung dan aktivitas peserta 

didik selama mengikuti proses pembelajaran, yang bertindak observer 

penelitian aktivitas peserta didik yaitu rekan mahasiswa dari program 

studi PGSD untuk memperoleh data aktivitas peerta didik selama 

pembelajaran di kelas IV dengan menggunakan strategi pembelajaran 

permainan tradisional engklek dan Guru kelas IV UPT SD Negeri 19 

Gresik untuk memperoleh data kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dikelas IV dengan menggunakan strategi pembelajaran 

permainan tradisional engklek. 

b. Metode tes 

       Metode tes yang digunakan peneliti yaitu untuk mengukur hasil 

belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran matemaika 

dengan strategi pembelajaran permainan tradisional engklek yaitu 

berupa soal uraian sebayak 5 soal. Soal tes hasil belajar yang akan 

diberikan kepada peserta didik, terlebih dahulu dikonsultasikan oleh 

Dosen pembimbing satu dan dua serta akan di validasi seorang ahli 

Matematika yaitu dosen dan guru kelas IV UPT SD Negeri 19 Gresik. 
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2. Instrumen pengumpulan data 

Berdasarkan metode pengumpulan data yang diperlukan, maka instrumen 

yang digunakan penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Lembar observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

       Lembar observasi pengelolaan guru ini untuk mengetahui 

efektivitas dan pengelolaan guru pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

Kemampuan pada saat mengelola pembelajaran sebagai berikut : 

1) Guru mengucap salam dan berdo’a sesuai keyakinan masing-

masing. 

2) Menyapa peserta didik dan mengondisikan kelas agar siap untuk 

belajar. 

3) Mengecek kehadiran Peserta didik. 

4) Guru menyuruh peserta didik menyiapkan alat-alat tulis (buku 

tulis, pensil dan penghapus) 

5) Menyampaikan kompetensi yang harus dicapai 

6) Guru memberikan aspersepsi berupa permasalahan di dalam kelas 

terkait luas dan keliling bangun datar. 

7) Memberikan aspersepsi berupa nyanyian dengan nada Hay Tayo. 

8) Guru menyuruh peserta didik yang mendapat giliran maju untuk 

berbaris didepan petak-petak engklek 

9) Guru meminta peserta didik membaca buku paket. 
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10) Guru menyampaikan materi menyelesaikan masalah terkait 

keliling dan luas bangun datar 

11) Guru melakukan tanya jawab materi menyelesaikan masalah 

terkait luas dan keliling bangun datar serta tentang apa yang 

belum diketahui 

12) Guru menyiapkan banner yang berbentuk permainan tradisional 

engklek  

13) Guru menyiapkan gacuk yang terbuat dari pecahan genting 

14) Guru menyuruh peserta didik membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4-5 anak. 

15) Guru memberikan LKPD tentang pemecahan masalah terkait 

keliling dan luas bangun datar 

16) Guru menjelaskan cara bermain permainan tradisional engklek 

17) Guru menyuruh perserta didik perwakilan maju ke depan untuk 

melakukan hompimpah 

18) Guru menyuruh peserta didik yang mendapat giliran maju untuk 

berbaris didepan petak-petak engklek 

19) Guru menyuruh peserta didik yang mendapat giliran maju untuk 

berbaris didepan petak-petak engklek 

20) Guru membimbing dan mendampingi peserta didik bermain 

engklek 

21) Guru membimbing dan mendampingi peserta didik bermain 

engklek 
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22) Guru membimbingpeserta didik untuk mengambil soal terapat di 

petak-petak engklek 

23) Guru menyuruh setiap kelompok perwakilan mengambil soal 

yang terdapat di petak-petak engklek. 

24) Guru membimbing dan mendampingi peserta didik 

mendiskusikan  soal penyelesaian masalah yang terkait luas dan 

keliling bangun datar 

25) Guru mendampingi peserta didik untuk menuliskan hasil diskusi 

pada LKPD 

26) Guru mendampingi peserta didik untuk menyajikan masalah. 

27) Guru mendampingi peserta didik untuk menyampaikan hasil 

diskusi. 

28) Guru melibatkan peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok 

penyaji serta masukan dari peserta didik yang lain dan membuat 

kesepakatan bila jawaban sudah benar. 

29) Guru melakukan tanya jawab 

30) Guru memberi reward kepada peserta didik 

31) Mengakhiri pelajaran dengan membaca do’a, dan guru 

mengucapkan salam 

b. Lembar observasi aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran 

       Lembar observasi aktivitas peserta didik digunakan untuk 

mengamati aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik pada saat 
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proses pembelajaran permainan tradisional engklek untuk 

menyelesaikan masalah pada materi luas dan keliling bangun datar. 

penggamat hanya perlu mengisi kolom yang sesuai dengan aktivitas 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran sebagai berikut : 

1) Menjawab salam dan berdo’a sesuai keyakinan masing-masing 

2) Peserta didik merespon sapaan dari guru dan siap untuk belajar 

3) Peserta didik merespon guru dengan mengangkat tangan dan 

menjawab hadir 

4) Peserta didik menyiapkan alat-alat tulisnya 

5) Peserta didik mendengarkan guru yang sedang menyampaikan 

kompetensi yang harus dicapai 

6) Peserta didik memperhatikan dan mengamati permasalahan di 

dalam kelas terkait luas dan keliling bangun datar serta  peserta 

didik memberikan tanggapan setelah menggamati masalah yang 

diberikan 

7) Peserta didik menyanyi Hay Tayo secara bersama-sama 

8) Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru 

9) Peserta didik membaca buku paket 

10) Peserta didik mendengarkan penjelasandari guru tetang rumus-

rums bangun datar 

11) Peserta didik bertanya jawab tentang apa yang belum diketahui 
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12) Peserta didik bersiap-siap untuk bermain 

13) Peserta didik bersiap-siap untuk menyiapkan gacuk yang terbuat 

dari pecahan genting 

14) Peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 

peserta didik. 

15) Peserta didik menerima LKPD tentang pemecahan masalah 

terkait keliling dan luas bangun datar 

16) Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara 

bermain permainan tradisional engklek 

17) Peserta didik perwakilan maju ke depan untuk melakukan 

hompimpah 

18) Kelompok yang mendapat giliran maju untuk berbaris didepan 

petak-petak engklek  

19)  Peserta didik yang mendapat giliran bermain melemparkan 

gacuk yang terdapat banner dan menghadapi permasalahan yang 

terkait keliling dan luas bangun  datar. 

20) Peserta didik menggunakan satu kaki disetiap petak-petak dan 

gacuk yang berada diatas bangun harus dilewati tidak boleh di 

injak. 

21)  Peserta didik yang bermain harus menyelesaikan satu putaran 

sampai puncak gunung. 
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22) Peserta didik yang bermain mencari sawah atau mencari suatu 

soal pemecahan masalah sebanyak 1 soal yang berada di petak-

petak engklek.  

23) Setiap kelompok perwakilan mengambil soal yang terdapat di 

petak-petak engklek 

24) Bersama kelompok mendiskusikan  soal penyelesaian masalah 

yang terkait luas dan keliling bangun datar.  

25) Bersama kelompok menuliskan hasil diskusinya atau 

menyajikan solusi atas masalah yang terdapat pada petak-petak 

engklek. 

26) Bersama kelompok menyajikan atas masalah yang terdapat pada 

petak-petak engklek. 

27) Setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil 

diskusinya ke depan kelas 

28) Peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta 

masukan 

29) Peserta didik  merespon guru dan bertindak aktif. 

30) Peserta didik menerima dengan senang. 

31) Masing-masing membaca do’a dan menjawab salam kepada 

guru 

c. Tes hasil belajar 

       Instrumen tes hasil belajar ini digunakan untuk mendapatkan 

data mengenai hasil belajar matematika.bentuk soal tes hasil belajar 
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pada penelitian ini berbentuk soal uraian materi menyelesaikan 

masalah sehari-hari terkait luas dan keliling bangun datar. Tes ini 

diberikan pada saat akhir pembelajaran. 

1) Validitas soal tes 

       Validitas menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 

menggambarkan segi atau aspek yang diukur. Menurut 

Sukmadinata (2017: 228) suatu istrumen dikatakan valid atau 

memiliki validitas bila instrumen tersebut benar-benar 

mengukur aspek atau segi yang akan diukur. Dalam penelitian 

ini soal tes divalidasi menggunakan uji validitas isi yang 

dilakukan oleh ahli dan yang melaukan uji validitas isi yaitu 

dosen Matematika dan guru mata pelajaran matematika kelas IV 

UPT SD Negeri 19 Gresik. 

F. Teknik analisis data 

       Data hasil observasi kemampuan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung menggunkan strategi permainan tradisional engklek kemudian di 

analisis. Deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang 

menggambarkan fenomena yang ada dan penelitian ini menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan keterangan yang kita ketahui. 

Sehingga penelitian ini akan menjawab permasalahan yang terdapat pada 

rumusan masalah. 

 



59 
 

 
 

a. Analisis data terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran 

Data hasil aktivitas penilaian diperoleh dari hasil yang diberikan 

oleh pengamat pada lembar observasi kemampuan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran permainan 

tradisional engklek pada materi menyelesaikan masalah yang terkait luas 

dan bangun datar. 

RSP = 
∑ 

 
 

(Arikunto, 2010) 

Keterangan : 

RSP = Rata-rata skor penilaian 

x      = Skor Penilaian 

n      =Banyaknya aspek penilaian 

Tabel 3.1 Kriteria nilai rata-rata kemampuan guru 

Nilai Rata-Rata Keterangan 

1,00 – 1,49 Kurang Aktif 

1,50 – 2,49 Cukup Aktif 

2,50- 3,49 Aktif 

3,50-4,00 Sangat Aktif 

      (Arikunto, 2010) 

       Data kemampuan guru mengelola pembelajaran diperoleh dari 

lembar observasi yang disiapkan untuk pengamatan yang di buat peneliti. 

b. Analisis data terhadap aktifitas peserta didik selama pembelajaran 

     Data hasil aktivitas penilaian diperoleh dari hasil yang diberikan oleh 

observer pada lembar observasi kemampuan guru dalam pembelajaran 
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matematika dengan strategi pembelajaran permainan tradisional engklek 

pada materi menyelesaikan pemecahan masalah yang terkait luas dan 

bangun datar. Observasi dilakukan proses belajar mengajar berlangsung. 

Data-data diperoleh dari hasil observasi, kemudian di analisis 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

RSP = 
∑ 

 
 

   (Arikunto, 2010) 

 

Keterangan : 

RSP = Rata-rata skor penilaian 

x      = Skor Penilaian 

n      =Banyaknya aspek penilaian 

        Tabel 3.2 Kriteria Nilai Rata-Rata Aktivitas peserta Didik 

Nilai Rata-Rata Keterangan 

1,00 – 1,49 Kurang Aktif 

1,50 – 2,49 Cukup Aktif 

2,50- 3,49 Aktif 

3,50-4,00 Sangat Aktif 

             (Arikunto, 2010) 

 

c. Analisis data terhadap hasil belajar peserta didik 

      Melalui tes yang diberikan peserta didik. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Peserta didik 

dikatakan efektif jika peserta didik tuntas secara individu mendapat nilai 
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    sesuai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan dalam satu kelas 

tersebut jumlah peserta didik yang tuntas jumlahnya lebih besar dari pada 

jumlah peserta didik yang tidak tuntas atau ketuntasan klasikal peserta 

didik minimal  75%. 

Menghitung ketuntasan hasil belajar peserta didik digunakan rumus 

sebagai berikut : 

KBI =
        

              
     

  KBK=
∑                                    

∑                     
      

Keterangan: 

KBI  = Ketuntasan Belajar Individu 

KBK = Ketuntasan Belajar Klasik 

G. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini yaitu, pembelajaran dikatakan 

efektif jika: 

1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikatakan efektif bila 

rata-rata mencapai kriteria minimal aktif. 

2. Aktivitas peserta didik selama pembelajaran dikatakan efektif bila rata-

rata mencapai kriteria minimal aktif. 

3. Hasil belajar dikatakan efektif bila Peserta didik tuntas belajar secara 

individu jika mendapatkan nilai     sesuai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) dan peserta didik tuntas belajar secara klasikal apabila 

mendapat     . 

 


