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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Wardhani, dkk. (2007: 1.3) 

penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari classroom action 

research, yaitu suatu action research yang dilakukan di kelas. 

Sependapat dengan hal tersebut, Aqib (2010: 3) mengemukakan bahwa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat.  

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa daur (siklus). Setiap 

siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. Siklus dalam penelitian tindakan ini dilakukan sampai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai. Sesuai dengan pendapat 

Wardhani, dkk., (2007: 2.4) bahwa setiap siklus terdiri dari empat 

kegiatan pokok yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflection), dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai.  

Adapun daur siklus dalam penelitian tindakan kelas ini 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3. Alur siklus PTK 

 Sumber: Modifikasi Wardhani, dkk. (2007: 2.4). 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah 1 orang guru dan 

siswa kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya dengan jumlah 27 siswa 

yang terdiri dari 14 laki-laki dan 13 perempuan. 

2. Lokasi Penelitian 

               Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV A SD 

Negeri Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten 

Lampung Timur. 

Perencanaan III 

Perencanaan I 

SIKLUS I 

Pengamatan I 

Pelaksanaan I Refleksi I 

Perencanaan II 

SIKLUS II 

Pengamatan II 

Pelaksanaan II Refleksi II 

SIKLUS III 

Pengamatan III 

Pelaksanaan III 
Refleksi III 

(Kesimpulan Akhir) 
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3. Waktu Penelitian 

Penilitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2014/2015. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 

bulan (Desember 2014 sampai dengan Juni 2015) dimulai dari 

perencanaan hingga pelaporan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

           Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non tes dan tes. 

1. Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

observasi. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah kinerja 

guru dan aktivitas belajar siswa. 

2. Teknik Tes 

  Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

bentuk soal. Hasil tes ini diperoleh data kuantitatif yang kemudian 

digunakan untuk dapat mengukur hasil belajar siswa. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

sebagai berikut. 

1. Lembar observasi digunakan untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja 

guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan cara memberikan 

skor sesuai dengan panduan penskoran yang disediakan. Terdapat 
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beberapa aspek yang dinilai dalam kinerja guru, masing-masing aspek 

memiliki beberapa poin yang dapat dilihat lebih rinci pada IPKG 

halaman 152. Berikut ini adalah aspek yang diamati pada kinerja guru. 

 

Tabel 2. Aspek penilaian kinerja guru 

No Aspek yang diamati 

1 Pra pembelajaran 

2 Membuka pelajaran 

3 Kegiatan Inti Pembelajaran 

4 Penguasaan materi pembelajaran 

5 Penggunaan metode card sort 

6 Pemanfaatan media dan sumber belajar 

7 Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

8 Penilaian proses dan hasil belajar (evaluasi) 

9 Penggunaan bahasa 

10 Penutup pembelajaran 

 

Sedangkan lembar observasi aktivitas siswa terdapat pada halaman 154. 

Aktivitas belajar yang dinilai dalam penelitian ini terdapat enam aspek, 

yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Aspek penilaian aktivitas belajar 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator 

1 A Memperhatikan penjelasan guru 

2 B Bertanya kepada guru maupun teman 

3 C Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

4 D Bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok 

5 E 
Menyampaikan pendapat berdasarkan hasil 

diskusi kelompoknya 

6 F 
Menyimpulkan pembelajaran bersama dengan 

guru 

Sumber: Kunandar (2010: 276). 

2. Soal tes (pilihan ganda dan uraian) digunakan untuk mengukur dan 

melihat hasil belajar siswa mengenai pemahaman siswa terhadap materi 
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pembelajaran dan ketercapaian indikator pembelajaran dengan metode 

card sort. Indikator-indikator yang akan diujikan setiap siklusnya 

terlampir pada perangkat pembelajaran (halaman 110). 

 

E. Teknik Analisis Data 

          Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan lembar 

observasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan 

kinerja guru dan aktivitas siswa selama pembelajaran.  

a. Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus berikut: 

   
 

  
        

Keterangan: 

N : nilai yang dicapai/diharapkan 

R : skor yang diperoleh guru 

SM : skor maksimum ideal 

100 : bilangan tetap 

Sumber: Purwanto (2007: 102). 

 

Panduan dalam penskoran kinerja guru menggunakan rubrik 

sebagai berikut. 
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Tabel 4. Rubrik penskoran kinerja guru 

No Skor Kategori Rubrik 

1 5 Sangat baik 
Dilaksanakan dengan sangat baik 

oleh guru, guru terlihat professional 

2 4 Baik 
Dilaksanakan dengan baik oleh guru, 

guru terlihat menguasai. 

3 3 Cukup baik 
Dilaksanakan dengan cukup oleh 

guru, guru terlihat cukup menguasai 

4 2 Kurang baik 
Dilaksanakan dengan kurang oleh 

guru, guru terlihat kurang menguasai 

5 1 Sangat kurang Tidak dilaksanakan oleh guru. 

Sumber: Poerwanti (2008: 7.8). 

Sedangkan kategori penilaian kinerja guru dapat dilihat 

berdasarkan tabel berikut. 

 

Tabel 5. Kategori penilaian kinerja guru 

No Tingkat keberhasilan Kategori 

1 ≥80% Sangat baik 

2 60 – 79% Baik 

3 40 – 59% Cukup baik 

4 20 – 39% Kurang baik 

5 <20% Sangat kurang 

Sumber: Poerwanti (2008: 7.8). 

 

b. Aktivitas Belajar 

Nilai tingkat pencapaian aktivitas belajar siswa diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut. 

   
 

  
       

Keterangan: 

N : nilai yang dicapai/diharapkan 

S : skor yang diperoleh siswa 
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SM : skor maksimum ideal 

100 : bilangan tetap 

Sumber: Purwanto (2007: 102). 

 

Penskoran dalam observasi aktivitas belajar siswa 

menggunakan rubrik sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Rubrik penskoran aktivitas belajar siswa 

No Skor Kategori Rubrik 

1 5 
Sangat 

aktif 

Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sempurna, dan 

siswa terlihat sangat aktif. 

2 4 Aktif 

Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa 

melakukannya tanpa kesalahan, dan siswa 

terlihat aktif. 

3 3 
Cukup 

aktif 

Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sedikit 

kesalahan, dan siswa terlihat cukup aktif. 

4 2 
Kurang 

aktif 

Dilaksanakan dengan kurang baik oleh 

siswa, siswa melakukannya dengan banyak 

kesalahan, dan siswa terlihat kurang aktif. 

5 1 Pasif Tidak dilaksanakan oleh siswa. 

Sumber: Andayani, dkk. (2009: 73). 

 

           Sementara itu untuk menghitung persentase siswa aktif secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut: 

                       
                             

      
        

Sumber: Aqib, dkk. (2010: 41). 

 

Persentase ketuntasan aktivitas belajar secara klasikal dapat 

dikategorikan berdasarkan tabel berikut ini. 
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Tabel 7. Kategori persentase aktivitas belajar siswa 

         secara klasikal 

 

No Tingkat keberhasilan Kategori 

1 ≥80% Sangat aktif 

2 60 – 79% Aktif 

3 40 – 59%  Cukup aktif 

4 20 – 39% Kurang aktif 

5 <20% Pasif 

Sumber: Aqib, dkk. (2010: 41). 

2. Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai hasil 

belajar siswa yang hubungannya dengan penguasaan materi yang 

diajarkan oleh guru. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai hasil 

belajar siswa secara individual adalah sebagai berikut. 

   
 

  
       

Keterangan: 

N : nilai yang dicapai/diharapkan 

R : skor yang diperoleh siswa 

SM : skor maksimum ideal 

100 : bilangan tetap 

Sumber: Purwanto (2007: 102). 

Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat menggunakan 

pedoman pada tabel berikut. 

 

Tabel 8. Pedoman ketuntasan hasil belajar siswa 

No Nilai Keterangan 

1 ≥ 66 Tuntas 

2 < 66 Belum Tuntas 
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   Sedangkan untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa 

digunakan rumus: 

  
  

  
  

Keterangan: 

X : rata-rata hitung 

∑X : jumlah nilai semua siswa 

∑N : jumlah siswa 

Sumber: Aqib, dkk. (2010: 40). 

  

Sementara itu untuk menghitung persentase siswa tuntas secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut. 

 

                            
             

      
        

 Sumber: Aqib, dkk. (2010: 41). 

 

  Setelah diketahui persentase siswa tuntas secara klasikal 

kemudian digolongkan ke dalam kategori ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 9. Kategori persentase ketuntasan belajar siswa secara 

      klasikal 

 

No Tingkat Ketuntasan (%) Keterangan 

1 >80 Sangat tinggi 

2 60-79 Tinggi 

3 40-59 Sedang 

4 20-39 Rendah 

5 <20 Sangat rendah 

Sumber: Aqib, dkk. (2010: 41). 
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F. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

1. Perencanaan 

 Pada tahap ini guru membuat perencanaan untuk mencapai 

pembelajaran yang diinginkan dengan menerapkan metode card sort. 

Berikut adalah langkah-langkah perencanaannya. 

a. Menetapkan materi yang akan dilaksanakan. Materi pokok yang 

dipilih, yaitu ”Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat” dengan fokus 

materi “Pengertian, Lambang, Manfaat dan Tujuan Koperasi”. 

b. Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD). 

c. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan diterapkan di kelas 

sebagai tindakan pada siklus I, yaitu pemetaan SK/KD, silabus, RPP, 

media, dan instrumen tes. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas belajar siswa 

saat pembelajaran dengan menerapkan metode card sort, serta 

pedoman untuk melihat kinerja guru.  

 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru membuka dengan salam, kemudian membimbing berdoa. 

2) Guru mempersiapkan siswa untuk memulai pembelajaran. 

3) Guru menyampaikan apersepsi: 

a) Memotivasi siswa untuk belajar. 
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b) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

kegiatan pembelajaran. 

c) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan secara umum konsep materi tentang 

pengertian, lambang, manfaat dan tujuan koperasi. 

2) Siswa mengajukan beberapa pertanyaan mengenai materi 

pengertian, lambang, dan macam-macam koperasi yang sudah 

dijelaskan. 

3) Siswa mendapatkan kartu  dari guru yang telah diberi tulisan 

kata induk dan rincian tertentu secara acak. 

4) Siswa bergerak mencari kartu induknya dengan mencocokkan  

kepada teman sekelasnya setelah mendapat perintah dari guru.  

5) Setelah siswa menemukan kartu yang cocok dengan temannya, 

siswa berkelompok. 

6) Siswa membentuk kelompok dengan menunjuk ketua 

kelompoknya, kemudian menempelkan pada karton sehingga 

menjadi sebuah informasi dan melakukan diskusi kelompok. 

7) Masing-masing kelompok melakukan persentasi atas informasi 

yang didapatkan kelompoknya. 

8) Guru memberi tanggapan terhadap jawaban peserta didik. 

9) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal yang sudah 

dipelajari. 
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10) Siswa mengerjakan tes secara individu, yang dikerjakan dan 

dikumpulkan pada saat itu juga untuk mengukur hasil belajar 

dan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan. 

11) Guru bersama siswa melakukan pembenaran terhadap jawaban 

siswa. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya hal yang belum 

dimengerti. 

3) Guru memberi motivasi dan pesan moral. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas rumah. 

5) Guru membimbing doa dan mengucapkan salam. 

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer bersamaan dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, observer melakukan observasi sebagai berikut. 

a. Mengamati aktivitas siswa melalui lembar observasi aktivitas yang 

telah disiapkan (terlampir), untuk melihat peningkatan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 
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b. Mengamati kinerja guru saat pembelajaran menggunakan lembar 

observasi yang telah disediakan dengan memberi skor untuk melihat 

peningkatannya (terlampir pada IPKG). 

c. Mengamati kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran. 

 

4. Refleksi 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik dari observasi 

maupun hasil tes siswa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi dengan 

menganalisis kelemahan dan kelebihan yaitu dengan cara sebagai berikut. 

a. Menganalisis kinerja guru, untuk mengetahui sejauh mana guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

b. Menganalisis hasil pengamatan aktivitas siswa, untuk mengetahui 

sejauh mana siswa melibatkan diri dalam pembelajaran. 

c. Menganalisis hasil belajar siswa, untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa. 

Refleksi dilakukan dengan melihat kelebihan dan kelemahan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang ditemukan akan 

dipertahankan dan kelemahan yang ada untuk bahan perbaikan pada 

siklus selanjutnya.  

 

Siklus II 

Siklus II dilakukan setelah merefleksi kegiatan siklus I. Siklus II 

dilakukan dalam usaha peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa yang 

diharapkan lebih baik dari siklus I. 
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1. Perencanaan 

Pada tahap ini guru bersama peneliti membuat perencanaan 

perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus I. Tahap ini 

menetapkan materi yang akan dilaksanakan. Materi pokok sama dengan 

siklus I, yaitu ”Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat” dengan fokus materi 

“Macam-macam Koperasi dan Pentingnya Usaha Bersama dalam 

Koperasi”. Menganalisis SK dan KD. Menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan diterapkan di kelas sebagai tindakan pada siklus 

II. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan lembar 

observasi kinerja guru untuk melihat peningkatan yang terjadi. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada siklus II dilakukan berdasarkan rencana 

pembelajaran yang dibuat dari hasil refleksi siklus I. Secara garis besar 

pelaksanaan pembelajaran siklus II terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup dengan langkah-langkah yang disesuaikan dengan hasil 

refleksi siklus I, yaitu dengan memaksimalkan kelebihan dan 

meminimalisir kelemahan yang ada dalam pembelajaran sebelumnya. 

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer bersamaan dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, observer melakukan observasi pada kinerja guru dan 

aktivitas siswa  melalui lembar observasi yang telah disiapkan, untuk 
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melihat peningkatannya dalam proses pembelajaran. Observasi juga 

dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama 

proses pembelajaran. 

 

4. Refleksi 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik dari observasi 

maupun hasil tes siswa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi 

dengan menganalisis kinerja guru, aktivitas dan hasil belajar siswa di 

kelas. Melalui refleksi dapat dilihat kelemahan dan kelebihan selama 

pembelajaran. Kelemahan yang masih ada diharapkan dapat 

diminimalisir dan kelebihan dapat lebih dimaksimalkan pada siklus 

selanjutnya. 

 

Siklus III 

Siklus III dilakukan dalam usaha peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang diharapkan lebih baik dari siklus II. Siklus III 

dilaksanakan setelah merefleksi kegiatan siklus II. 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini guru bersama peneliti membuat perencanaan 

perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus II. 

Langkah-langkah dalam perencanaan adalah menetapkan materi yang 

akan dilaksanakan. Materi pokok yang dipilih, yaitu ”Teknologi 

Produksi, Komunikasi, dan Produksi” dengan fokus materi 

“Perkembangan Teknologi Produksi dan Komunikasi”.  Kemudian 
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guru bersana peneliti menganalisis SK dan KD. Menyiapkan 

perangkat pembelajaran berupa pemetaan SK/KD, silabus, RPP, 

media, dan instrumen tes. Menyiapkan lembar observasi aktivitas 

belajar siswa dan kinerja guru. 

  

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pada siklus III dilakukan dengan melalui 

langkah-langkah yang telah disesuaikan dengan refleksi siklus II. Kegiatan 

pelaksaan siklus III terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. 

Pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana perbaikan pembelajaran yang 

telah dibuat sesuai dengan refleksi siklus II 

 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observer melakukan observasi terhadap 

kinerja guru untuk melihat ketercapaian  dan aktivitas siswa untuk melihat 

sejauh mana siswa melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Kelemahan 

dan kelebihan dalam proses pembelajaran juga dapat dilihat melalui 

kegiatan observasi. 

 

4. Refleksi 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik dari observasi 

maupun hasil tes siswa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi 

dengan menganalisis peningkatan kinerja guru,  hasil observasi aktivitas 
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siswa, dan hasil belajar siswa. Refleksi pada siklus III dilakukan dengan 

merefleksi kembali berhasil atau tidaknya penelitian yang dilakukan. 

Hasil refleksi menggambarkan tercapai tidaknya indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dalam penelitian. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

           Penelitian dengan menggunakan metode card sort dalam pembelajaran 

IPS ini dikatakan berhasil dilihat dari: 

1. Adanya peningkatan persentase aktivitas belajar siswa secara klasikal 

dalam pembelajaran IPS di kelas IV A SD Negeri Gunung Pasir Jaya 

setiap siklusnya. 

2. Pada akhir penelitian, adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa 

secara klasikal mencapai ≥75% dari 27 siswa dengan KKM 66. 


