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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 1V di SD

Negeri 004 Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara pada  tahun pelajaran

2014 yang  berjumlah 20 orang. Sedangkan objek penelitiannya adalah

penggunaan media kertas berwarna-warni  dan motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran matematika.

B. Tempat W aktu dan Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2014.

Adapun tempat penelitiannya di SD Negeri 004 Sungai Jalau Kecamatan

Kampar Utara Kabupaten Kampar pada mata pelajaran matematika.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitin Tindakan Kelas (PTK). Penelitin

Tindakan Kelas (PTK) dapat di artikan sebagai proses pengkajian masalah

pembelajaran didalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan

yang terencana alam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari

perlakuan tersebut.26 Yang mana penelitian tindakan kelas ini akan

dilaksanakan pada tahun ajaran 2014. Terutama melalui peningkatan

motivasi. Adapun langkah-langkah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini

26Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 26
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adalah perencanaan, implementasi, observasi dan refleksi. Karena merupakan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) maka rencana penelitian dilakukan dalam 2

siklus. Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa ada

hambatan yang mengganggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun

tahapan-tahapan yang dilalui dengan penelitian tindakan kelas, daur siklus

penelitian tindakan kelas (PTK) menurut Suharsimi Arikunto.27 Terlihat pada

gambar III.1 sebagai berikut:

Gambar III.1 Daur Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Pelaksanaannya tersebut berisi pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

27Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm.16
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1. Perencanaan

Pada siklus pertama dalam penelitian ini, peneliti akan

mempersiapkan bahan yang akan diajarkan dengan membuat RPP 1

dengan pokok bahasan tentang bilangan bulat. Dimana tujuan dari

pembelajaran ini agar siswa dapat menyelesaikan soal-soal bilangan

bulat tersebut serta melakukan beberapa langkah sesuai dengan RPP

yang telah disusun yaitu sebagai berikut:

a) Guru memilih pokok bahasan yaitu bilangan bulat, hal tersebut

disebabkan pembelajaran  dengan media  kertas berwarna-warni,

cocok untuk semua materi.

b) Guru membuat RPP.

c) Membuat perangkat pembelajaran terdiri dari lembar kerja siswa,

lembar observasi untuk melihat aktivitas guru, aktivitas siswa dan

motivasi selama proses pembelajaran dengan penggunaan media

kertas berwarna-warni.

d) Meminta teman sejawat untuk menjadi observer, dan menjelaskan

kegiatan yang harus dilakukan observer sesuai dengan lembar

observasi.

2. Implementasi Tindakan

Langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan media

kertas berwarna-warni yaitu:
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a. Guru menyediakan kertas yang berwarna-warniyang berisi  bilangan

bulat (setiap potongan kertas berisi bilangan positif dan  bilangan

negatif).

b. Guru menanyakan warna kesukaan kepada peserta didik dan

memberikan potongan kertas kemudian siswa dibagi berkelompok

(sebaiknya kelompok positif dibedakan dengan kelompok bilangan

negatif).

c. Semua peserta didik yang telah memiliki kertas yang berisi bilangan

positif diminta berdiri di depan kelas dan yang memiliki bilangan

negatif ditampilkan kemudian.

d. Masing-masing peserta didik yang  memegang bilangan positif

dalam kertas diminta menjelaskannya dipapan tulis dan peserta didik

yang lain memperhatikannya.

e. Guru meminta peserta didik yang telah menjelaskan bilangan positif

duduk kembali.

f. Guru meminta kelompok bilangan negatif maju kedepan berdasarkan

susunan bilangannya.

g. Peserta didik mengerjakan bilangan negatif mencari pasangan

bilangan positif.
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h. Setelah mendapatkan bilangan positif dan negatif, masing-masing

pasangan maju kedepan untuk menjelaskannya dan peserta didik

yang lain memperhatikannya.28

3. Observasi

Melakukan observasi dengan memakai lembar observasi yang

telah disediakan. Pengamatan ini akan dilaksanakan oleh guru disekolah

tersebut yang sebagai observer. Tugas dari pengamat tersebut adalah

untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran

berlangsung, hal ini dilakukan untuk memberikan masukan dan pendapat

terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-

masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran

pada siklus 11.

4. Refleksi

Yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang sudah

dilakukan, selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap kekurangan yang

ditemui. Dari hasil refleksi inilah akan ditentukan perencanaan dan

perbaikan yang tepat untuk siklus berikutnya. Selanjutnya, penelitian

dihentikan jika target yang ditentukan telah berhasil yaitu semua

indikator motivasinya telah meningkat.

28 Dr.Muhammad Yaumi, M.hUm, M.A, Pembelajaran berbasis Multiple Intelligences,
(Jakarta: PT.Dian Rakyat, 2012), hlm:92-94.
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Data kualitatif

Data kualitatif yaitu bukan dalam bentuk angka, data kualitatif

diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa

selama proses pembelajaran berlangsung.

b. Data kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka,

data kuantitatif penelitian diperoleh dari motivasi belajar siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa untuk

mengambil data motivasi secara bertahap. Observasi dilakukan

dengan menggunakan lembar observasi.

b. Teknik Dokumentasi.

Diperoleh dari pihak–pihak sekolah terkait, seperti kepala

sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan perkembangan

sekolah, tata usaha untuk memperoleh data–data sarana dan

prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru serta masalah-masalah

yang berhubungan dengan administrasi sekolah yaitu berupa arsip
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dan tabel–tabel yang didapat dari kantor Tata Usaha SDN 004

Sungai Jalau .

Khususnya pada guru bidang studi Matematika untuk

memperoleh data tentang motivasi belajar matematika didalam

proses pembelajaran.

E. Teknik Analisis Data

1. Aktivitas Guru

Indikator pelaksanaan aktivitas guru ada 8, dan pengukuran

masing-masing kategori 1-4 (4 tergolong baik, 3 tergolong cukup, 2

tergolong kurang, 1 tergolong tidak baik) berarti skor maksimal yang

diperoleh adalah 32 (8 x 4) dan skor minimal adalah 8 (8 x 1),

pelaksanaan aktivitas guru melalui media kertas berwarna-warni adalah

sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan menyediakan kertas

yang berwarna-warni yang berisi bilangan bulat. (setiap potongan

berisi bilangan positif dan yang lainnya negatif).

2. Guru menanyakan warna kesukaan kepada siswa dan memberikan

potongan kertas kemudian berkelompok. (sebaiknya kelompok poitif

dibedakan dengan kelompok negatif).

3. Guru mminta peserta didik yang telah memiliki kertas yang berisi

bilangan positif diminta berdiri di depan kelas  dan yang memiliki

bilangan negatif ditampilkan kemudian
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4. Guru meminta peserta didik yang  memegang bilangan positif dalam

kertas diminta menjelaskannya dan peserta didik yang lain

memperhatikannya.

5. Guru meminta peserta didik yang telah menjelaskan bilangan positif

duduk kembali.

6. Guru meminta kelompok bilangan negatif maju kedepan berdasarkan

susunan bilangannya.

7. Guru meminta yang mengerjakan bilangan negatif mencari pasangan

bilangan positif.

8. Guru menyuruh masing-masing pasangan maju kedepan untuk

menjelaskannya dan peserta didik yang lain memperhatikannya.

Jika setiap kategori dilakukan dengan sangat baik maka skornya

adalah 32 (8 aktivitas x 4), dan jika dilakukan dengan tidak baik maka

skornya 8 (8 aktivitas x 1) maka intervalnya = 6 kemudian data

yang diperoleh diinterprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel III.1 Interval klasifikasi aktivitas guru
No Interval Kategori

1 27 - 32 Baik

2 21 - 26 Cukup Baik

3 15 - 20 Kurang Baik

4 6 - 14 Tidak Baik

Adapun klasifikasi standar yang digunakan adalah:

a. Apabila persentase antara 76%-100% tergolong baik
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b. Apabila persentase antara 56%-75 % tergolong cukup

c. Apabila persentase antara 40%-55% tergolong kurang

d. Apabila persentase antara Kurang dari 40% tergolong tidak

baik

2. Aktivitas Siswa

Adapun aktivitas siswa sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan pada saat guru menyampaikan materi

pelajaran dengan kertas berwarna-warni yang berisi bilangan bulat

(setiap potongan berisi bilangan bulat positif dan negatif)

2. Siswa menjawab warna kesukaannya dan mengambil potongan

kertas kemudian siswa membentuk kelompok (sebaiknya kelompok

positif dibedakan dengan kelompok negatif).

3. Siswa yang memiliki kertas yang berisi bilangan positif berdiri

depan kelas dan siswa yang memiliki bilangan negatif ditampilakan

kemudian.

4. Siswa yang memegang bilangan positif dalam kertas menjelaskannya

dan peserta lain memperhatikannya.

5. Siswa yang telah menjelaskan bilangan positif tersebut disuruh

duduk kembali.

6. Siswa yang kelompok positif dan negatif mencocokkan bilangan

mereka.

7. Siswa yang mengerjakan bilangan negatif mencari bilangan positif.
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8. Siswa yang mendapatkan bilangan positif dan negatif maju kedepan

untuk menjelaskannya dan siswa lain memperhatikannya.

Pengukuran terhadap instrument ”aktivitas siswa” ini adalah

“dilakukan = 1”, tidak dilakukan = 0”. Sehingga apabila semua murid

melakukan seperti harapan pada semua komponen, maka skor maksimal

sebesar 160 (8 x 20). Untuk menentukan 4 klasifikasi aktivitas dalam

menggunakan media kertas berwarna-warni dapat dihitung dengan cara:

1. Menentukan jumlah klasifikasi aktivitas yang diinginkan yaitu 4

klasifikasi, yaitu: sangat tinggi, tinggi, rendah dan rendah sekali.

2. Interval (1), yaitu:
	 	

= = 40.

3. Menentukan tabel klasifikasi standar penggunaan media kertas

berwarna-warni adalah:

Sangat tinggi, apabila 121 -160

Tinggi, apabila 81 - 120

Rendah, apabila 41 - 80

Sangat rendah, apabila 0 – 40

Dengan klasifikasi standar yang digunakan adalah:

a. Apabila persentase antara 76%-100% tergolong baik

b. Apabila persentase antara 56%-75 % tergolong cukup

c. 4 Apabila persentase antara 0%-55% tergolong kurang

d. Apabila persentase antara Kurang dari 40% tergolong tidak

baik.
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3. Motivasi Siswa

Indikator motivasi siswa sebagai berikut:

1. Siswa  mengerjakan tugas yang diberikan guru sampai selesai.

2. Siswa ulet (tidak mudah putus asa) menghadapi kesulitan dalam

belajar.

3. Siswa dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru.

4. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya.

5. Siswa senang ketika memecahkan suatu masalah yang diberikan

guru.

6. Siswa kreatif dalam menyelesaikan tugas.

7. Siswa lekas bosan mengerjakan tugas yang berulang-ulang.

Data motivasi yang dianalisis dari perindividu siswa diperoleh dari

jumlah indikator motivasi siswa yaitu 7 indikator dibagi dengan jumlah

maksimum kemudian dikalikan 100%, sedangkan untuk masing-masing

indikator data diolah untuk seluruh siswa dengan jumlah siswa 20 orang,

maka jumlah siswa dikalikan dengan banyak indikator kemudian dibagi

dengan banyak klasifikasi yang ditentukan. Jadi indikator motivasi

belajar siswa dinyatakan berhasil dilakukan oleh siswa jika memiliki

persentase 75%, untuk mengukur standar motivasi belajar siswa sebagai

berikut:

a. Menentukan jumlah klasifikasi yang di inginkan yaitu 4

klasifikasi, antara lain baik, cukup, kurang, dan tidak baik.

b. Menentukan Interval (I) yaitu I = Skor	Max− Skor	Min4
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I = = 35

c. Menentukan klasifikasi penggunaan media kertas berwarna-

warni yaitu:

Baik = 107 - 140

Cukup = 72 - 106

Kurang = 36 - 71

Tidak baik = 0 - 35

Pengukuran motivasi belajar murid diukur dengan rumus

persentase29 yaitu:

P = x 100%

Keterangan: P = Angka persentase

F = Frekuensi yang dicari persentasenya

N = Jumlah Frekuensi keseluruhan

Hal ini berpedoman pada teori yang dikemukan oleh Suharsimi

Arikunto sebagai berikut:

a. Apabila persentase antara 76%-100% tergolong baik

b. Apabila persentase antara 56%- 75 % tergolong cukup

c. Apabila persentase antara 40%-55% tergolong kurang

d. Apabila persentase antara Kurang dari 40% tergolong tidak baik30

29 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
hlm.43

30 Suharsini Arikunto, Loc. Cit


