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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. DESAIN PENELITIAN 

       Desain penelitian merupakan pedoman dalam perencanan  penelitian 

yang digunakan sebagai panduan untuk peneliti dalam pengumpulan data dan 

menganalisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Model penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2015:42) 

terdiri dari empat tahapan yaitu (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3) 

pengamatan (4) refleksi. Secara rinci siklus PTK terpapar pada gambar 3.1 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Siklus PTK menurut Arikunto (dalam Suyadi, 2013, hlm.50)  
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Adapun prosedur pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:  

1. Plan (Tahap Perencanaan Tindakan)  

       Perencanaan tindakan merupakan pemikiran tentang penetapan 

prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar 

dalam suatu interaksi pengajaran tertentu yang khusus baik yang 

berlangsung didalam kelas atau diluar kelas. Menurut (Erni, 2015), 

perencanaan tindakan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan 

perangkat sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan 

menjadi langkah penting untuk dijadikan acuan dalam mengajar. 

       Perencanaan dengan media pohon prestasi meliputi tahap 

pendahuluan, pembentukan konsep, aplikasi konsep, pemantapan 

konsep dan penilaian. Pada tahap ini, peserta didik direncanakan akan 

melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pada tahap ini, peserta didik 

akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pohon 

prestasi. 

       Dalam tahap Plan (Tahap Perencanana Tindakan) yang dilakukan 

peneliti yaitu sebagai berikut : 

a. Melakukan observas di SD Muhammadiyah 1 Benjeng untuk 

mengetahui kondisi awal pada pembelajaran Matematika di 

sekolah tersebut. 

b. Peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran dalam 

menunjang penelitian seperti Silabus, RPP dan media 
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pembelajaran yang akan digunakan sebelum memulai 

perencanaan tindakan kelas. 

c. Peneliti mengkomunikasikan perangkat dan media Pohon Prestasi 

pembelajaran dengan guru kelas. 

2. Action-Observe (Tahap Pelaksanaan Tindakan dan Observasi)  

       Tahap ini merupakan penerapan rancangan yang telah dibuat, 

pelaksanaan tindakan berupa pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media pohon prestasi di kelas V SD Muhammadiyah 1 

Benjeng. Pelaksanaan tindakan ini pada tahap ini dilakukan oleh 

peneliti yang berkolaborasi dengan guru kelas dengan mengamati 

secara intensif pelaksanaan pembelajaran. Adapun fokus peneliti  

adalah terhadap peserta didik dalam belajar dengan menggunakan 

media pohon prestasi. Mencatat atau merekam gejala tersebut dalam 

lembar pengamatan berupa catatan. 

       Dalam tahap Action-Observe (Tahap Pelaksanaan Tindakan dan 

Observasi) yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.  

a. Peneliti melakukan demonstrasi langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media Pohon Prestasi 

b. Peneliti mengajar sesuai dengan RPP yang telah disusun dan 

dengan menggunakan media Pohon Prestasi. 

c. Mengamati proses kegiatan belajar mengajar dengan melakukan 

observasi terhadap kemampuan menghitung peserta didik. 
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3. Refleksi  

       Refleksi suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar 

mengajar yang merupakan kegiatan untuk menilai peserta didik dan 

pendidik. Penilaian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun 

secara lisan oleh teman, atau peserta didik kepada pendidiknya. 

Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan peneliti pada tahap 

refleksi adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti dibantu oleh guru dari kelas V untuk mengevaluasi hasil 

observasi penelitian tindakan kelas.  

b. Guru dan peneliti saling berkolaborasi dalam melakukan 

perbaikan pada proses pembelajaran menghitung dengan media 

Pohon Prestasi. 

       Dalam tahap refleksi peneliti dan guru kelas V melakukan 

evaluasi. Berdasarkan analisis data dari refleksi, apabila pada siklus 

itu ada hal-hal yang dianggap kurang dan perlu diperbaiki maka 

dilaksanakan tindakan pada siklus berikutnya. Misalnya kekurangan 

pada siklus 1 digunakan dasar untuk diperbaiki pada siklus 2 dan 

seterusnya. 

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

       Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Benjeng, pemilihan 

tempat penelitian karena terdapat permasalahan yang ada di kelas V. 

Dukungan oleh pihak sekolah untuk dijadikan tempat penelitian agar sekolah 

terustermotivasi, untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik 
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adalah faktor pendukung yang kuat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019, dengan mulai bulan Desember 

2018. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

       Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Muhammadiyah 1 

Benjeng tahun pelajaran 2018-2019. Jumlah peserta didik sebanyak 21 orang, 

dengan rincian,  perempuan 7 dan 14 laki-laki. Peserta didik kelas V secara 

umum belum bisa memanfaatkan teknologi dalam kesehariannya, karena 

kendala sarana dan prasarana. 

 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

       Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian untuk berdaur 

atau siklus dari kegiatan pembelajaran. Menurut Arikunto (2006 : 89) 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Tujuan penelitian ini yaitu untuk perbaikan dan 

peningkatan layanan pembelajaran. 

1. Siklus I 

       Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Pertama Perencanaan Penelitian : 

1) Menentukan kelas yang akan digunakan untuk penelitian yaitu 

kelas V SD Muhammadiyah 1 Benjeng 
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2) Mengadakan kesepakatan dengan guru mata pelajaran dan guru 

kelas V SD Muhammdiyah Gresik 

3) Waktu yang akan digunakan untuk pertemuan sebanyak 2 kali 

dan menyesuaikan dengan jadwal sekolah yang sudah disepakati 

dengan guru 

4) Memilik materi yang akan digunakan  yaitu pengukuran waktu 

5) Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja 

peserta didik 

6) Menyiapakan instrumen penelitian yang meliputi : 

a) LKS untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

penggunaan media pohon prestasi 

b) Serta soal tes yang diberikan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik. 

7) Menetapkan rekan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah 

Gresik untuk menjadi pengamat saat penelitian 

b. Tahap kedua Pelaksanaan Penelitian 

1) Kegiatan Awal 

       Saat kegiatan belajar mengajar menggunakan perangkat 

pembelajaran dengan menggunakan pohon prestasi. Pelaksanaan 

pembelajaran ini sebagai berikut : 

a) Menyiapkan alat-alat pelajaran 

b) Guru dan peserta didik berdoa bersama 
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c) Guru menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan 

peserta didik 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan mata pelajaran matematika pada peserta 

didik 

b) Peneliti yang berperan sebagai observer melakukan 

pengamatan terhadap peserta didik yang belajar. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada 

peserta didik 

b) Memberikan soal tes pada akhir pertemuan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar peserta didik pada materi 

yang telah diberikan. 

c) Tahap Ketiga Refleksi 

       Setelah data yang diperoleh kemudian peneliti menganalisis 

hasil dari penelitian tersebut yaitu tentang kemampuan guru dalam 

mengelola kelas dan aktivitas belajar peserta didik selama proses 

pembelajaran serta tes hasil belajar dengan menggunakan pohon 

prestasi. 

 

2. Siklus II 

       Pada siklus ini guru dan peserta didik bekerjasama, berdasarkan hasil 

refleksi siklus I, apabila masih belum mencapai target presentase 

makapelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan 
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dikelas V. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

siklus II, LKS II, soal tes, dan alat-alat pengajaran yang mendukung.  

       Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru, adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi 

pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak 

terulang lagi pada siklus II. Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar. Evaluasi pada akhir proses belajar 

mengajar peserta didik diberi tes hasil belajar dengan tujuan 

untukmengetahui tingkat keberhasilan selama proses belajar mengajar 

pada siklus 2, yang dilaksanakan 2 kali pertemuan pertemuan. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

       Teknik pengumpulan data merupakan syarat bagi peneliti untuk 

mendapatkan data dari penelitiannya. Untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk Tes 

Hasil Belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh data setelah 

pembelajaran menggunakan media Pohon Prestasi. 

 

F. INSTRUMEN PENELITIAN 

       Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data tentang peningkatan hasil belajar peserta didik. Penelitian 

ini menggunakan materi satuan waktu. Instrumen yang digunakan yaitu 

lembar tes hasil belajar untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta 
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didik setelah diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan media pohon 

prestasi. Pada tes hasil belajar terdiri dari 10 soal  pilihan ganda dan 5 soal 

uraian yang berisi materi satuan waktu yang dibuat oleh peneliti dan disetujui 

oleh dosen pembimbing dan juga guru kelas V SD Muhammadiyah 1 

Benjeng. 

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

       Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, data hasil tes belajar 

bertujuan untuk ketuntasan hasil belajar peserta didik. Adapun analisis itu 

meliputi : 

1. Analisis Hasil Tes Individu 

       Data hasil belajar peserta didik diperoleh dari pemberian tes hasil 

belajar peserta didik, dengan materi satuan waktu. Tes hasil belajar ini 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Skor akhir = Skor diperoleh 

Skor maksimal 

 

2. Analisis Ketuntasan Hasil Belajar  

       Ketuntasan hasil belajar peserta didik yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM yang 

ditetapkan pada mata pelajara MTK kelas V adalah sebesar 75. Untuk 

menghitung ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal sebagai 

berikut : 
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(sumber : Purwanto,2012 :82) 

P = ∑ siswa yang tuntas belajar × 100% 

∑ jumlah siswa 

 

H. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila komponen yang menjadi 

indikator penelitian telah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian sebagai 

berikut.Seorang peserta didik dikatakan tuntas belajar apabila telah memiliki 

nilai ≥ 70 (KKM), kriteria ketuntasan minimum belajar. Sedangkan apabila 

jumlah peserta didik tuntas sama atau lebih dari 70% berarti secara klasikal 

pembelajaran dikatakan tuntas. 

 

 

 




