
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

difokuskan pada situasi kelas atau yang dikenal classroom action research. 

Arikunto, dkk. (2011: 3) menyatakan bahwa PTK adalah suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Tindakan tersebut diberikan 

oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Guru 

melakukan tindakan karena telah menyadari adanya kekurangan pada dirinya. 

Pemberian tindakan yang dilakukan oleh guru menyangkut penyajian strategi, 

pendekatan, metode, atau cara untuk memperoleh hasil melalui sebuah 

tindakan. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai memperoleh 

informasi yang mantap tentang pelaksanaan metode tersebut. 

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus, yang berlangsung 

selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan yang harus melalui 

empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. Berikut ini adalah tahapan siklus PTK yang akan dilaksanakan dengan 

mengacu kepada teori Arikunto, dkk. (2011: 16). 
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Gambar 3.1 Tahapan siklus PTK 

Sumber: adaptasi dari Arikunto, dkk. (2011: 16) 

 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan secara kolaborasi partisipatif antara 

peneliti dan guru. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa 

kelas V B SD Negeri 5 Metro Pusat dengan jumlah 35 orang siswa yang 

terdiri dari 23 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V B SD Negeri 5 

Metro Pusat yang terletak di Jalan Brigjen Sutiyoso Nomor 50, Kecamatan 

Metro Pusat, Kota Metro. 

 

 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

dan seterusnya 
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3. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 selama kurang lebih 5 bulan. Kegiatan penelitian ini dimulai dari 

perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu 

menggunakan teknik nontes dan tes. 

1. Teknik nontes 

Poerwanti (2008: 1.34) mengemukakan bahwa teknik nontes digunakan 

untuk mengobservasi atau mengamati kegiatan siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Teknik nontes digunakan untuk 

memperoleh data yang bersifat kualitatif melalui observasi pada 

pembelajaran IPA untuk mengukur sikap dan keterampilan siswa, serta 

kinerja guru. 

2. Teknik tes 

Tes menurut Sudjana (2012: 35) pada umumnya digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar, terutama hasil belajar 

kognitif/pengetahuan berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran 

sesuai tujuan pendidikan dan pengajaran. Teknik tes digunakan untuk 

mendapatkan data yang bersifat kuantitatif berupa nilai-nilai siswa untuk 

mengetahui hasil belajar pada ranah pengetahuan. Tes tertulis dilaksanakan 

dengan memberikan soal tes formatif kepada siswa di pertemuan akhir pada 

setiap siklus. 
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D. Alat Pengumpul Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut. 

1. Nontes  

a. Kinerja guru 

Kinerja guru diobservasi menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG) yang dinilai dengan cara melingkari skor yang telah 

ditentukan. Aspek yang dinilai mengenai kinerja guru dalam mengelola 

proses pembelajaran.  

b. Sikap siswa 

Sikap siswa diobservasi menggunakan lembar observasi sikap 

siswa, dinilai dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada masing-

masing indikator di setiap aspek sikap. Sikap yang diobservasi yaitu 

sikap kerja sama dan tanggung jawab. Indikator sikap kerja sama 

meliputi: (1) tetap berada dalam kelompoknya selama diskusi 

kelompok, (2) ada pembagian tugas dalam kerja kelompok, (3) 

menyumbangkan ide kepada kelompok, dan (4) lebih mementingkan 

kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Adapun indikator 

sikap tanggung jawab meliputi: (1) mengerjakan tugas proyek bersama 

kelompok, (2) menyelesaikan tugas sesuai waktu yang diberikan, (3) 

merapikan tempat duduk setelah kerja kelompok, dan (4) menjaga 

kebersihan kelas selama pembelajaran. 

c. Keterampilan siswa  

Keterampilan diobservasi menggunakan lembar observasi 

keterampilan siswa, dinilai dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada 
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masing-masing indikator di setiap aspek keterampilan. Keterampilan 

yang diobservasi yaitu keterampilan pengamatan dan 

mengomunikasikan. Indikator keterampilan pengamatan meliputi: (1) 

menggunakan indera/alat bantu indera, (2) mencatat hasil pengamatan, 

(3) fokus pada objek yang diamati, dan (4) menunjukkan perbedaan 

yang nyata pada objek. Adapun indikator keterampilan 

mengomunikasikan meliputi: (1) menyampaikan hasil kerja proyek 

dengan kalimat yang jelas, (2) menyampaikan hasil kerja proyek dengan 

bahasa yang runtut, (3) menyampaikan hasil kerja proyek dengan sikap 

yang tenang, dan (4) memanfaatkan produk dalam menyampaikan hasil 

kerja proyek. 

2. Tes formatif 

Tes formatif digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-

nilai siswa guna mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan, khususnya mengenai penguasaan terhadap materi yang 

diajarkan. Tes diberikan dalam bentuk soal pilihan jamak dan uraian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara 

kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. 

1. Teknik analisis data kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

menunjukkan dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara 

nyata dan mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data 

tentang kinerja guru serta sikap dan keterampilan siswa selama 
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pembelajaran. Data kualitatif ini diperoleh dari data nontes yaitu observasi 

selama pembelajaran berlangsung. 

a. Penilaian kinerja guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

        R 

  NK  =      X 100 

        SM 

Keterangan: 

NK  = Nilai kinerja yang dicari atau diharapkan 

R  = Skor mentah yang diperoleh 

SM  = Skor maksimum ideal 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: adaptasi Purwanto, 2008: 102) 

 

Nilai kinerja guru yang diperoleh digolongkan ke dalam kategori 

kinerja guru yang dapat di lihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Kategori kinerja guru 

 

Rentang Nilai  Kategori 

                  90 – 100  Sangat Baik 

                  75 –  89 Baik 

                  50 –  74 Cukup 

                       ≤ 49    Kurang 

(Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 314) 

 

b. Penilaian sikap siswa 

Nilai sikap siswa diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

  Skor perolehan 

Nilai =               X 100 

          Skor maksimal 

 

Nilai sikap siswa yang diperoleh digolongkan ke dalam kategori 

sikap siswa per individu pada tabel berikut. 
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      Tabel 3.2 Kategori sikap siswa 

 

Rentang nilai Huruf Mutu Kategori 

86 – 100                A 
Membudaya  

81 – 85                A - 

76 – 80                B + 

Mulai Berkembang 71 – 75                B 

66 – 70                B - 

61 – 65                C + 

Mulai Terlihat 56 – 60                C 

51 – 55                C - 

46 – 50               D + 
Belum Terlihat 

0 – 45               D 

 (Sumber: Kemendikbud, 2013: 8) 

 

Persentase ketuntasan hasil belajar sikap siswa secara klasikal 

diperoleh dengan rumus: 

      ∑ siswa tuntas belajar 

Ps  =                        X 100% 

                  ∑ siswa 

 

Keterangan: 

Ps = Persentase ketuntasan nilai sikap siswa secara klasikal 

(Sumber: adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

  

Persentase yang telah diperoleh digolongkan ke dalam kategori 

tingkat keberhasilan hasil belajar siswa secara klasikal pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.3 Kategori tingkat keberhasilan hasil belajar siswa secara 

klasikal 

 

Rentang Keberhasilan Kategori 

 90% - 100% Sangat Tinggi 

75% - 89% Tinggi 

60% - 74% Sedang 

49% - 59% Rendah 

<49% Sangat Rendah 

(Sumber: modifikasi Purwanto, 2008: 103) 
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c. Penilaian keterampilan siswa 

Nilai keterampilan siswa diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

  Skor perolehan 

Nilai =               X 100 

          Skor maksimal 

Nilai keterampilan siswa yang diperoleh digolongkan ke dalam 

kategori keterampilan siswa per individu pada tabel berikut. 

 

                  Tabel 3.4 Kategori keterampilan siswa 

 

Rentang nilai Huruf Mutu Kategori 

86 – 100                 A 
Sangat Terampil 

81 – 85                 A - 

76 – 80                 B + 

Terampil  71 – 75                 B 

66 – 70                 B - 

61 – 65                 C + 

Cukup Terampil 56 – 60                 C 

51 – 55                 C - 

46 – 50                D + 
Kurang Terampil 

0 – 45                D 

 (Sumber: Kemendikbud, 2013: 8) 

 

Persentase ketuntasan hasil belajar keterampilan siswa secara 

klasikal diperoleh dengan rumus: 

     ∑ siswa tuntas belajar 

Pk  =                      X 100% 

                 ∑ siswa 

Keterangan: 

Pk = Persentase ketuntasan nilai keterampilan siswa secara klasikal 

 (Sumber: adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Persentase yang telah diperoleh digolongkan ke dalam kategori 

tingkat keberhasilan hasil belajar siswa secara klasikal yang merujuk 

pada tabel 3.3 di atas.  
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2. Teknik analisis data kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan kualitas hasil belajar siswa domain 

kognitif/pengetahuan dalam hubungannya dengan penguasaan materi yang 

diajarkan guru dalam proses pembelajaran.  

a. Nilai hasil belajar pengetahuan siswa 

Nilai hasil belajar pengetahuan siswa diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut. 

  Skor perolehan 

Nilai =               X 100 

        Skor maksimal 

 

Nilai pengetahuan siswa yang diperoleh digolongkan ke dalam 

kategori pengetahuan siswa per individu pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.5 Kategori nilai hasil belajar pengetahuan siswa 

 

Rentang nilai Huruf Mutu Kategori Keterangan 

90 – 100             A 
Sangat Baik 

Tuntas 

85 – 89             A - 

80 – 84             B + 

Baik 75 – 79             B 

70 – 74             B - 

65 – 69             C + 

Cukup 
Belum 

Tuntas 

60 – 64             C 

55 – 59             C - 

50 – 54             D + 
Kurang 

0 – 49             D 

 (Sumber: modifikasi Kemendikbud, 2013: 8) 

 

b. Nilai rata-rata klasikal hasil belajar pengetahuan 

Nilai rata-rata klasikal hasil belajar pengetahuan siswa diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut. 

  



58 
 

x̅ =  
∑x

N
 

Keterangan : 

x̅   = Nilai rata-rata kelas 

∑x   = Total nilai yang diperoleh semua siswa 

N  = Jumlah siswa 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 40) 

 

c. Persentase ketuntasan hasil belajar pengetahuan siswa 

Persentase ketuntasan hasil belajar pengetahuan siswa secara 

klasikal diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

     ∑ siswa tuntas belajar 

Pp  =                        X 100% 

                  ∑ siswa  

 

Keterangan: 

 Pp = Persentase ketuntasan nilai pengetahuan siswa secara klasikal 

 (Sumber: adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Persentase yang telah diperoleh, digolongkan ke dalam kategori 

tingkat keberhasilan hasil belajar siswa secara klasikal yang merujuk 

pada tabel 3.3 di atas. 

 

F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Menganalisis SK dan KD untuk mengetahui materi pokok yang akan 

dipelajari. 

b. Membuat perangkat pembelajaran yang meliputi pemetaan SK-KD, 

silabus, dan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), serta kisi-kisi soal 

tes formatif beserta pedoman penyekoran secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru. 
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c. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar observasi 

untuk mengamati sikap dan keterampilan siswa serta kinerja guru dalam 

pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar tes formatif untuk memperoleh data mengenai hasil 

belajar pengetahuan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. 

e. Menyiapkan media audio visual yang sesuai dengan materi serta sarana 

dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran.  

2. Pelaksanaan  

Tahap ini merupakan implementasi atau penerapan dari perencanaan 

yang telah disusun, yaitu sebagai berikut. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa merespon salam dan ajakan guru untuk berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

2) Mengecek kehadiran dan mengondisikan siswa agar siap belajar, 

serta menyampaikan topik yang akan dikaji. 

3) Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa. 
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b. Kegiatan Inti 

1) Siswa mengamati media audio visual yaitu video tentang “Sifat 

cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda 

bening, dan cahaya dapat dipantulkan”. 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya atas video yang 

ditampilkan. 

3) Siswa membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang 

untuk masing-masing kelompok. 

4) Setiap kelompok difasilitasi LKS untuk melakukan kerja proyek. 

5) Setiap kelompok berdiskusi dalam merencanakan proyek. 

6) Setiap kelompok membuat proyek. 

7) Guru mengawasi dan membimbing setiap kelompok dalam kerja 

proyeknya. 

8) Setelah proyek selesai, masing-masing kelompok menampilkan 

hasil kerja proyeknya di depan kelas. 

9) Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami. 

10) Guru meluruskan dan memberi penguatan hasil diskusi. 

11) Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

12) Siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan dan merefleksi materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 
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2) Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

3) Guru memberikan motivasi dan pesan moral. 

4) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

5) Guru menyiapkan siswa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran.  

3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

selama pembelajaran oleh teman sejawat sebagai observer, dengan rincian 

sebagai berikut. 

a. Mengamati sikap dan keterampilan siswa menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan. 

b. Mengamati kinerja guru menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG) untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan media audio visual.  

4. Refleksi 

a. Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap hasil belajar sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Analisis untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan 

pada pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran berbasis 

proyek dengan media audio visual. 

b. Merenungkan kembali secara intensif kejadian/peristiwa yang 

menyebabkan munculnya sesuatu yang tidak diharapkan/diharapkan.  

c. Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran.  

d. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus II.  
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Siklus II 

Siklus II dilaksanakan setelah merefleksi kegiatan Siklus I. Hasil 

pembelajaran siklus II diharapkan lebih baik dari siklus I, serta memberikan 

hasil yang diharapkan sesuai indikator keberhasilan yang peneliti tentukan.  

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana perbaikan pembelajaran secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Menganalisis SK dan KD untuk mengetahui materi pokok yang akan 

dipelajari. 

b. Membuat perangkat pembelajaran yang meliputi pemetaan SK-KD, 

silabus dan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), serta kisi-kisi soal 

tes yang akan digunakan dalam penelitian secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru. 

c. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari lembar observasi 

untuk mengamati sikap dan keterampilan siswa serta kinerja guru dalam 

pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar tes formatif untuk memperoleh data mengenai hasil 

belajar pengetahuan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. 

e. Menyiapkan media audio visual yang sesuai dengan materi serta sarana 

dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan  

Tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan sama seperti siklus I 

dengan berdasarkan hasil refleksi siklus I, yaitu sebagai berikut. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa merespon salam dan ajakan guru untuk berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

2) Mengecek kehadiran dan mengondisikan siswa agar siap belajar, 

serta menyampaikan topik yang akan dikaji. 

3) Melakukan apersepsi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran serta langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa mengamati media audio visual yaitu video tentang “Sifat 

cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat diuraikan”. 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya atas video yang 

ditampilkan. 

3) Siswa membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang 

untuk masing-masing kelompok. 

4) Setiap kelompok difasilitasi LKS untuk melakukan kerja proyek. 

5) Setiap kelompok berdiskusi dalam merencanakan proyek. 

6) Setiap kelompok membuat proyek. 
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7) Guru mengawasi dan membimbing setiap kelompok dalam kerja 

proyeknya. 

8) Setelah proyek selesai, masing-masing kelompok menampilkan 

hasil kerja proyeknya di depan kelas. 

9) Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami. 

10) Guru meluruskan dan memberi penguatan hasil diskusi. 

11) Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

12) Siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan dan merefleksi materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

2) Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

3) Guru memberikan motivasi dan pesan moral. 

4) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

5) Guru menyiapkan siswa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

3. Pengamatan 

 Pengamatan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

selama pembelajaran oleh teman sejawat sebagai observer, dengan rincian 

sebagai berikut.  

a. Mengamati sikap dan keterampilan siswa menggunakan lembar 

observasi yang telah disiapkan. 



65 
 

b. Mengamati kinerja guru menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG) untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan media audio visual. 

4. Refleksi   

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menganalisis keberhasilan dan 

kekurangan dalam pembelajaran terhadap hasil belajar sikap, keterampilan, 

dan  pengetahuan siswa. Analisis ini untuk mengetahui sejauh mana siswa 

antusias terhadap pembelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan media audio visual. Hasil analisis disajikan dalam 

bentuk persentase dari siklus I dan siklus II. Analisis data ini dilakukan 

untuk menentukan kesimpulan dari pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio 

visual. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio visual 

dalam pembelajaran IPA pada penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika: 

1. Sikap siswa yang mencapai kategori “Mulai Berkembang” ≥ 75% dari 

jumlah siswa di kelas. 

2. Keterampilan siswa yang mencapai kategori “Terampil” ≥ 75% dari jumlah 

siswa di kelas. 

3. Pengetahuan siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 75% dari jumlah siswa di 

kelas dengan KKM yaitu 70. 


