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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.  Setting Penelitian

3.1.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di SD Negeri 4 Merbau Mataram Kabupaten

Lampung Selatan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015.

Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan sebagai

tempat peneliti bertugas. Selain itu, peneliti telah memahami situasi dan

kondisi dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama ini dan

sebagai upaya perbaikan serta evaluasi untuk meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan prosedur penelitian

tindakan kelas (Classroom Action Research) mengacu pada  model

penelitian  tindakan kelas  yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc

Taggart (dalam Hamdani dan Hermana, 2008:51). Yang langkah-

langkahnya terdiri dari tahap perencanaan,tahap pelaksanaan,tahap

pengamatan dan refleksi. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai

berikut :
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Gambar 2. Langkah-langkah  PTK

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

a. Membuat rancangan pembelajaran yang akan diterapkan.

b. Menyusun scenario pembelajaran menggunakan pembelajaran

kerja kelompok sesuai dengan materi yang akan diberikan.

c. Membuat laporan kegiatan siswa yang akan diberikan kepada

siswa saat belajar dalam kelompok.

d. Mempersiapkan lembar evaluasi belajar siswa.

e. Dokumentasi

2. Pelaksanaan

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan yaitu:

a. Penyajian materi

Penyajian materi secara garis besar.

Perencanaan

Pelaksanaa
n

Pengamatan
SIKLUS I

Refleksi

Perencanaan

Pelaksanaan

PengamatanSIKLUS II

Refleksi
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b. Belajar kelompok

Membagikan lembar kegiatan pada masing-masing kelompok yang

membantu siswa dalam menyelesaikan pertanyaan yang harus dijawab

pada lembar kegiatan.

c. Memberikan tes individual untuk mengetahui peningkatan hasil

belajar individu. Tes dalam bentuk hasil belajar.

3. Pengamatan

Pengamatan dilakukan sejak proses pembelajaran mulai berlangsung di

kelas dengan menggunakan lembar observasi keterampilan guru

diamati oleh guru mitra.

4. Refleksi

Meliputi kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat kesimpulan

hasil pengamatan dan catatan lapangan. Hasil relfeksi dapat dijadikan

catatan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus

berikutnya.
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Tabel 3.1.  Jadwal Penelitian

KEGIATAN
Febuari

Minggu ke
Maret

Minggu ke
April

Minggu ke
Mei

Minggu ke

Juni
Min
ggu
ke

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1.  Persiapan

a. Pengajuan judul
b.pembuatan proposal
c. seminar proposal
d. perbaikan

X X
X
X

X X
1. Pelaksanaan Siklus 1

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan tindakan
c. Observasi
d. Analisis dan refleksi

X
X

X
X

2. Pelaksanaan Siklus
II

a.Perencanaan Tindakan
b.Pelaksanaan tindakan
c.Observasi
d.Analisis dan refleksi

X
X

X
X

3. Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian

a. Menyusun darft
Hasil penelitian

b. Menyelenggarakann
seminar hasil
penelitian

X

X

4. Perbaikan dan
pengadaan

X X X X X X X

5. Penyerahan Hasil
Penelitian

X

3.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksankaan pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Merbau

Mataram Kabupaten Lampung Selatan tahun ajaran 2014/2015. Jumlah siswa

26 orang yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara 1 peneliti dan satu guru

mitra sebagai observer untuk menilai dan mengamati kegiatan siswa dan

aktivitas guru peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran.
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3.3. Sumber Data

Data yang diperoleh setelah diadakan penelitian ini adalah  Data kuantitatif

dan data kualitatif yang diperoleh dengan tes dan non tes

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

3.4.1.Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan.

a. Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa

dalam proses belajar mengajar. Teknik tes  digunakan untuk

mengetahui kemampuan/kompetensi pada siswa.

b. Non tes digunakan untuk mengumpulkan data  peningkatan

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan kinerja guru

dengan melakukan observasi lansung kepada siswa dan guru

dengan cara mengisi lembar penilaian keaktifan siswa dan

lembar penilaian kinerja guru  selama proses belajar.

3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah.

a. Tes  adalah alat untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah

dilaksanakan proses pembelajaran berupa butir soal.

b. Non tes adalah alat untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran melalui observasi
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Tabel 3.2. Lembar  Penilaian Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran
IPA

No Nama Siswa Aspek aktivitas yang
diamati Skor

A B C D E
1
2
3
Jumlah
Rata-rata Presentasi Aktivitas
Belajar Siswa

Keterangan aspek keaktivan siswa yang diamati:
A : Membaca informasi yang dibagikan guru (visual activities)
B : Mengajukan pertanyaan(oral activities)
C : Mencatat/menyalin/menulis hasil diskusi (writing activities)
D : Menanggapi dan menjawab pertanyaan (oral activities)
E : Menyimpulkan kembali hasil diskusi (oral activities)

Tabel 3.3. Lembar Penilaian Hasil Belajar Siswa

No Nama Nilai
Ketuntasan belajar

( KKM 75)

1
2
3
Jumlah

Nilai rata-rata
Nilai minimum
Nilai maksimum
Tuntas
Belum tuntas
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Tabel 3.4. Lembar  Penilaian Kinerja Guru

No Aspek yang diamati
Pert 1 Pert 2

Rata -rata
1 2 3 4 1 2 3 4

A Pendahuluan
1. Persiapan sarana pembelajaran
2. Menggali pengetahuan awal

peserta didik
3. Menyampaikan  tujuan

pembelajaran
B. Kegiatan inti
1. Menjelaskan materi pembelajar
2. Menjelaskan langkah-langkah

pembelajaran dengan
penedkatan Experiential

3. Membimbing siswa dalam
diskusi kelompok.

4. Berperan sebagai fasilitator
5. Memotivasi siswa untuk

menarik perhatiannya
6. Penggunaan pendekatan

Experiential
7. Memberi penguatan
8. Memantau kemajuan belajar
C. Penutup

1.Melakukan refleksi
pembelajaran dengan supervisor

2. Demontrasi dengan melibatkan
siswa

3. Melaksanakan tindak lanjut
4. Melakukan penilaian akhir

sesuai dengan tujuan
Jumlah
Kinerja guru
Rata-rata kinerja guru siklus 1

(soekirman, dkk,2008 :35)

3.5.Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya

dilakukan analisis data untuk mengetahuai hasil belajar siswa dengan

pendekatan experiential pada siswa kelas IV SD Negeri 4 Merbau Mataram
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pada tahun ajaran 2014/2015. Teknik analisis data dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Analisis Aktivitas Belajar Siswa

Analisis data aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam dilakukan dengan menggunakan teknik analisis

kualitatif, karena data yang diperoleh berbentuk kategori/kualitatif. Data

aktivitas belajar siswa pada setiap pertemuan dilakukan dengan cara

mengisi lembar observasi. Selanjutnya skor dijumlah dan dipresentase

dengan rumus sebagai berikut.

%AS =  JSAS X 100
JSM

Keterangan .

%AS : Prosentase Aktivitas belajar siswa

JSAS : Jumlah skor aktivitas belajar siswa

JSM : Jumlah skor maksimal

Selanjutnya dari hasil perhitungan rumus tersebut diklasifikasikan

berdasarkan kategori aktivitas belajar siswa yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.5. Kategori Aktivitas Belajar Siswa

No Persentase Kategori Aktivitas Belajar Siswa
1 85% - 100% Baik Sekali
2 75% - 84% Baik
3 65 % - 74% Cukup
4 45% - 64% Kurang
5 ≤ 44% Kurang Sekali

(modifikasi : Arikunto, 2007 : 44)
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2. Analisis Data Hasil Belajar Siswa

Nilai Hasil Belajar Siswa dapat dianalisis menggunakan rumus sebagai

berikut.

Nilai siswa =

Kriteria penilaian menurut Arikunto (2011: 245) untuk kategori rata-rata

pencapaian hasil belajar siswa sebagai berikut:

Bila nilai siswa > 81 dikategoorikan baik sekali, bila 66 < nilai siswa < 81

dikategorikan baik. Bila 56 < nilai siswa < 66 dikategorikan cukup. Bila

41 < nilai siswa < 56 dikategorikan kurang. Bila nilai siswa < 41

dikategorikan sangat kurang.

3. Analisis Data Kinerja Guru

Analisa data kinerja guru dalam penggunaan pendekatan experiential

dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, karena data yang diperoleh

berbentuk kategori/kualitatif.  Analisa data kinerja guru dilakukan dengan

cara mengisi lembar pengamatan  dan kemudian sekornya dijumlahkan.

Jumlah skor kemudian diprosentase dengan rumus sebagai berikut.

KG= JSKGX 100
JSM

Keterangan:

KG : Kinerja guru

JSKG : jumlah skor kinerja guru

JSM : jumlah skor maksimal
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Selanjutnya dari hasil perhitungan rumus tersebut diklasifikasikan

berdasarkan kategori kinerja guru sebagai berikut.

Tabel 3.6. Kategori kinerja guru

No. Rentang Skor Kategori kinerja guru
1 85 - 100 Baik Sekali
2 75 - 85 Baik
3 65 - 74 Cukup
4 45 – 64 Kurang
5 ≤ 44 Kurang Sekali

(modifikasi : Arikunto, 2007:44)

3.6. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:

a) Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II

b) Hasil belajar 80 % siswa telah mencapai nilai KKM yaitu 75


