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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran

aktif Tabel Baris dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika.

B. Tempat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas IV Madrasah

Ibtidaiyah Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,

pada mata pelajaran Matematika.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK dapat

diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui

refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara

melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta

menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.1 Penelitian ini dilaksanakan

pada bulan Januari 2014. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan tiap

siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan. Hal ini dimaksudkan agar siswa dan

1Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26
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guru dapat beradaptasi dengan strategi pembelajaran yang diteliti. Sehingga hasil

penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar selanjutnya.

Setiap siklus terdiri dari perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan

refleksi.

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan

yang mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang

dilalui dalam penelitian tindakan kelas, daur siklus penelitian tindakan kelas

(PTK) menurut Suharsimi Arikunto.2 Adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Daur siklus PTK menurut Suharsimi Arikunto.

2Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 16
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1. Perencanaan Tindakan

Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun RPP berdasarkan silabus.

2) Menyiapkan materi pelajaran.

3) Menyiapkan media untuk mendukung pembelajaran.

4) Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa

selama proses pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran

aktif Tabel Baris.

5) Menyusun alat evaluasi untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa

dalam mencapai KKM.

6) Meminta teman sejawat untuk menjadi observer, dan menjelaskan

kegiatan yang harus dilakukan observer sesuai dengan lembar

observasi.

2. Implementasi Tindakan

Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi

pembelajaran aktif Tabel Baris yaitu:

1) Guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara meninjau ulang

langkah-langkah untuk memecahkan soal-soal matematika dengan

khusus (misalnya dua langkah pengerjaan) menggunakan proses

pemecahan masalah seperti yang telah diajarkan dalam pelajaran

sebelumnya.

2) Guru menempatkan langkah-langkah tersebut dalam tabel baris agar

dilihat seisi kelas. Guru menulis kata-kata atau ungkapan untuk setiap



28

langkah dalam kartu indeks dan melampirkan dalam tabel dalam

urutan yang tepat.

3) Guru memerintahkan siswa untuk menyalin tabel di buku catatan

masing-masing.

4) Guru mengecek pemahaman siswa dengan cara mengambil beberapa

kartu yang berbeda dan bertanya pada siswa langkah-langkah manakah

yang hilang dan mengapa langkah tersebut penting.

5) Guru menyusun siswa dalam pasangan atau bertiga dan memberikan

setiap kelompok soal cerita untuk dipecahkan dan satu seri kartu

indeks berjumlah lima. Saat siswa melengkapi setiap langkah, guru

membiarkan siswa memberi label pada bagian depan kartu indeks

dengan tulisan “langkah lengkap” kemudian bagian belakang kartu

guru meminta siswa untuk menerangkan mengapa mereka

menggunakan langkah tersebut untuk soal-soal matematika tertentu.

6) Guru memilih kelompok siswa untuk menunjukkan bagaimana mereka

memecahkan masalah dan memerintahkan siswa tersebut

menempelkan hasil kerjanya pada tabel baris yang ada dan meminta

siswa untuk menerangkan mengapa mereka memilih untuk melengkapi

setiap langkah.

7) Guru memerintahkan siswa untuk menerangkan apa yang telah mereka

pelajari menggunakan tabel dan menuliskannya di buku catatan

masing-masing.

8) Guru menugaskan siswa untuk memecahkan soal-soal jenis lain

dengan menggunakan tabel baris.
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3. Observasi

Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat

(observer), yaitu teman sejawat. Tugas dari pengamat tersebut adalah

untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung,

hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan pendapat terhadap

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-masukan

dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus

II. Pengamatan ditujukan untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama

berlangsungnya proses pembelajaran.

4. Refleksi

Tahapan ini dicapai setelah melakukan observasi langsung.

Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi atau analisis yang

dilakukan peneliti dengan cara berdiskusi kepada teman sejawat terhadap

berbagai masalah yang muncul di kelas. Penelitian yang diperoleh dari

analisa data sebagai bentuk dari pengaruh tindakan yang dirancang atau

dari hasil pembelajaran dalam penelitian ini, sekaligus menyusun rencana

perbaikan pada siklus berikutnya.

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul pada refleksi hasil

penelitian siklus I, maka akan ditentukan oleh peneliti apakah tindakan

yang dilaksanakan sebagai pemecahan masalah sudah mencapai tujuan

atau belum. Melalui refleksi inilah maka peneliti menentukan keputusan

untuk melakukan siklus lanjutan atau berhenti melakukan tindakan karena

masalah sudah teratasi atau hasil penelitian sudah mencapai hasil yang

diharapkan.
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh hasil

kesimpulan. Data ini diperoleh melalui hasil pengamatan aktivitas guru

dan hasil pengamatan aktivitas siswa.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka hasil

perhitungan yang diperoleh dengan cara dijumlahkan serta

dibandingkan, sehingga diperoleh persentase. Data kuantitatif

penelitian ini berupa hasil belajar siswa diperoleh melalui tes hasil

belajar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan

aktivitas siswa pada tiap pertemuan, dengan penerapan strategi

pembelajaran aktif Tabel Baris.

b. Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar dilaksanakan untuk mengetahui tingkat hasil

belajar siswa setelah dilakukan tindakan pada siklus I dan siklus II.
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c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengetahui tentang keadaan

umum lokasi penelitian, keadaan guru, keadaan murid, sarana-

prasarana, dan kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidayah

Muhammadiyah Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

tempat penelitian dilaksanakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas Guru dan Siswa

Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut dapat

diolah dengan menggunakan rumus persentase3, yaitu sebagai berikut:

P 100%
N

F
x

Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian, maka

dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu baik, cukup,

kurang baik dan tidak baik. Adapun kriteria persentase tersebut yaitu

sebagai berikut:

a) Apabila persentase antara 76% - 100% dikatakan “Baik”

3Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
hlm. 43
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b) Apabila persentase antara 56% - 75% dikatakan “Cukup”

c) Apabila persentase antara 40% - 55% dikatakan “Kurang”

d) Apabila persentase kurang dari 40% dikatakan “Tidak Baik”.4

2. Hasil Belajar

Ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap pembelajaran dan

seluruh individu dihitung dengan rumus :

S = x 100%

Keterangan:

S = Nilai yang diharapkan (dicari)

R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar

N = Skor maksimum dari tes tersebut5

Siswa dikatakan tuntas apabila siswa tersebut mencapai nilai ≥ 65.

Sedangkan untuk mengukur ketuntasan secara klasikal dengan rumus:

PK = x 100%

Keterangan:

PK = Persentase ketuntasan klasikal

JT = Jumlah siswa yang tuntas

JS = Jumlah seluruh siswa

Dikatakan tuntas secara klasikal apabila 75% dari jumlah siswa

memperoleh nilai ≥ 65.

4Suharsimi Arikunto, Loc. Cit,
5Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 112


