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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Peneleitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru dan 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 Pekanbaru tahun pelajaran 2017-

2018 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang yang terdiri dari  12 orang laki-

laki dan 8 orang perempuan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah pembuatan media Tangram  untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dengan materi bangun datar. Variabel dalam penelitian ini adalah 

pembuatan media Tangram (Variabel X), dan aktivitas belajar siswa (Variabel 

Y). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru. Mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran Matematika. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2018. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas dilakukan agar terjadi perubahan mengajar kearah yang lebih 

baik dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Secara garis besar 

penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui empat tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
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Adapun siklus PTK adalah sebagai berikut: 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Alur Penelitian Tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart.
46

 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan persiapan yang telah dilakukan sebelum 

melaksanakan tindakan. Adapun yang dipersiapkan yaitu: 

                                                             
46

Rochiati Wiradmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya 2009), hlm. 66. 

Perencanaan  

Pelaksanaan  Refleksi  Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan  Refleksi  Siklus II 

Pengamatan 

? 
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a. Menyusun Rencana Pelaksanaan (RPP) berdasarkan silabus yang 

memuat penyesuaian kompetensi dasar (KD) dengan tindakan. 

b. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan 

siswa.
47

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pembuatan media Tangram 

yaitu: 

a. Kegiatan awal : ( 10 Menit ) 

1) Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan membaca basmallah 

dan mengucapkan salam dan do’a secara bersama-sama.   

2) Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar siswa. 

3) Guru melakukan absensi kelas.  

4) Guru melakukan apersepsi. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

6) Guru memotivasi dan mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti : ( 50 Menit ) 

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

2) Guru meminta siswa menyebutkan bangun datar yang siswa 

ketahui, kemudia meminta siswa menuliskan di papan tulis.  

3) Guru menjelaskan materi pembelajaran tentang rumus dan gambar 

bangun datar. 

4) Guru menjelaskan teknik pembelajaran melalui media Tangram.  
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Helmiati, dkk, Penulisan Skripsi Penelitian Tindakan Kelas, (Pekanbaru: Zanafa 

Publishing), hlm. 29. 
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5) Guru memberikan lembar kerja kepada siswa dan meminta siswa 

untuk menggambar Tangram dengan cermat. 

6) Guru membimbing siswa untuk menyusun Tangram untuk menjadi 

bentuk bujur sangkar, sehingga siswa bisa melihat bagaimana 

Tangram dapat dipadukan bersama-sama. 

7) Guru meminta siswa menyusun Tangram dengan cara berbeda-

beda, agar menjadi suatu bentuk yang mereka kenali. 

8) Guru meminta siswa untuk membuat sketsa Tangram berbagai 

bentuk dengan melihat garis dari masing-masing Tangram tersebut. 

c. Kegiatan Penutup : ( 10 Menit ) 

1) Guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pelajaran. 

2) Guru melakukan evaluasi. 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

4) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.    

3. Pengamatan 

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh pengamat/observer. Pada 

penelitian ini terdapat 2 observer, adapun sebagai pengamat aktivitas 

peneliti adalah guru wali kelas V  yaitu ibu Lizawati S.P.d , sedangkan yang 

bertindak sebagai pengamat siswa kelas V  Sekolah Dasar Negeri 103 

Pekanbaru adalah teman  sejawat peneliti yaitu Nurhayati. 

Tugas dari observer tersebut adalah untuk melihat aktivitas peneliti 

dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal ini di gunakan 

untuk memberi masukan dan pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran 
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yang di lakukan, sehingga masukan-masukan dari pengamat dapat di pakai 

untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. 

4. Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan, jika dalam suatu 

siklus terdapat kekurangan yang menyebabkan aktivitas Matematika belum 

meningkat maka akan dilakukan perbaikan, proses pembelajarannya akan 

dilakukan pada pertemuan berikutnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data tentang aktivitas belajar siswa  dikumpulkan 

melalui beberapa teknik: 

1. Observasi 

 Teknik observasi ini digunakan dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data tentang 

aktivitas guru selama pembelajaran dengan pembuatan media Tangram  

dan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa selama pembuatan 

media Tangram. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi ini diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait, seperti 

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan perkembangan 

sekolah, data-data sarana dan prasarana sekolah. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Aktivitas Guru dan Siswa 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Teknik ini dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 

mengukur data, mengolah data, menyajikan data, menyusun atau mengukur 

data, memberikan gambaran suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
48

 

Analisis deskriptif ini dilaksanakan untuk mengetahui gambaran data 

yang akan di analisis. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk 

menentukan keberhasilan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam bentuk 

mempresentasikan kegiatan selama proses pembelajaran, setelah data 

terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan 

rumus persentase. 

a. Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Setelah data aktivitas guru dan aktivitas siswa terkumpul melalui 

observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus presentase, 

yaitu sebagai berikut.
49

 

P=
 

 
 x 100% 

Keterangan:  

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Jumlah frekuensi (banyak individu) 

P        = Angka presentase 

100% = Bilangan tetap 
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Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), hlm. 2. 
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Anas Sudjono, Pengantar Statistik pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm. 43. 
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                                    Tabel III.1 

 Kategori Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa
50

 

 

No            Interval                    Kategori 

1 90-100% Sangat Baik 

2 80-89% Baik 

3 70-79% Cukup 

4 60-69% Kurang Baik 

5 <60 Tidak Baik 

 

b. Aktivitas belajar siswa 

Data aktivitas belajar siswa terkumpul melalui observasi, data 

tersebut diolah dengan menggunakan rumus presentase, yaitu sebagai 

berikut: 

P  =
   

 
x 100% 

Keterangan:  

F        = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N       = Jumlah frekuensi (banyak individu) 

P        = Angka presentase 

100% = Bilangan tetap
51

 

 

Menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika, maka dilakukan pengelompokan atas 5 

kriteria penilaian yaitu baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik, tidak 

baik. Adapun kriteria presentase tersebut yaitu:
52
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Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 416.  
51

Anas Sudjono, Loc.Cit. 
52

Tim Pustaka Yustisia, Op.Cit., hlm. 407. 
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1) Apabila presentase antara 86%-100% dikatakan “Baik Sekali” 

2) Apabila presentase antara 71%-85% dikatakan “Baik” 

3) Apabila presentase antara 56%-70% dikatakan “Cukup Baik” 

4) Apabila presentase kurang dari 41-55% dikatakan “Kurang Baik” 

5) Apabila presentase antara <40% dikatakan “Tidak Baik” 

 

 


