
 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah penelitian 

tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya, sehingga 

berfokus pada proses belajar mengajar  yang terjadi di kelas. Tujuan PTK adalah 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah 

pembelajaran, meningkatkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya 

akademik (Suhardjono, 2010: 12). 

 
B. Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas IV SDN 1 Sukadadi 

kecamatan Gedongtataan  Kabupaten Pesawaran dengan jumlah siswa 30 orang, 

karena peneliti adalah guru di sekolah tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan November dan Januari tahun pelajaran 2012/2013. 

 
C. Rancangan Penelitian Tindakan 

 
Suhardjono (2010: 25), menyebutkan bahwa PTK terdiri rangkaian empat 

kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang ada 
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pada setiap siklua adalah (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan 

(4) Refleksi yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Siklus 1 

  

Siklus 2 
 
      
 
         
   
   
    

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (adopsi dari Suharsimi, 2010: 17) 

 
Penelitian ini dilaksanakan dua siklus dan setiap siklus terdiri dari: perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

 
Siklus 1 

 
a. Perencanaan Tindakan 

 
Sebelum PTK dilaksanakan yang akan dipersiapkan adalah: (1) Silabus, (2) 

menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), (2) membuat lembar 

pengamatan, (3) menyiapkan kartu 

 
b. Pelaksanaan Tindakan 

 
Pertemuan 1 dilaksanakan pada Kamis, tanggal 3 Januari 2013 pukul 07.30-08.40 

wib,  mata pelajaran IPA, peneliti dibantu teman sejawat (Sohariah) untuk 

mengamati proses pembelajaran baik aktivitas siswa maupun guru. 

Pelaksanaan Refleksi Pengamatan Perencanaan masalah  

dan seterusnya 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi 
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Kegiatan Pendahuluan 

Pembelajarann diawali  dengan membuka pelajaran dengan salam dan mengajak 

siswa berdoa bersama. 

 
Guru mengecek kehadiran siswa, dengan menanyakan siswa yang tidak hadir. 

Semua siswa hadir yang berjumlah 30 orang. 

 
Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi bersama, judul lagu 

‘Potong Bebek Angsa siswa dengan riang gembira bernyanyi sambil 

melenggokkan badan ke kiri dan ke kanan, Setelah selesai bernyanyi guru 

meminta siswa memperagakan kegiatan sorong ke kiri dan sorong ke kanan.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapain pada hari ini: secara mandiri siswa dapat menyebutkan defenisi gaya, 

macam-macam gaya, menunjukkan contoh gaya tarik memberikan contoh gaya 

dorong mengelompokkan contoh kegiatan yang menunjukkan gaya tarik atau gaya 

dorong 

. 
Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu menyortir 

kartu, guru membagikan kartu kepada semua siswa, guru meminta siswa untuk 

menempelkan kartu yang dimilikinya pada kategori yang tepat di papan tulis. 

 
Siswa menempelkan kartu sesuai dengan indikator yang dimaksud. Pada sesi ini 

masih banyak siswa yang tampak kurang serius, dan kurang bersemangat. 
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Setelah semua kartu tertempel, perwakilan siswa diminta untuk membacakan hasil 

kerja siswa yang lain mengomentari apakah ada kartu yang salah tempat. Pada 

sesi ini ada 8 kartu yang salah tempat, lalu guru menanyakan siapa pemilik kartu 

tersebut, 6 orang siswa tunjuk tangan, ada 2 orang yang agak takut-takut. Bagi 

siswa yang salah mentempelkan kartu diberi hukuman menyanyikan lagu wajib 

Indonesia Raya. 

 
Setelah selesai bernyanyi guru memberikan pujian kepada 6 siswa yang dengan 

berani mengakui kesalahannya, lalu guru memberikan nasehat bahwa kita harus 

menjadi manusia yang jujur dan bertanggung jawab, dan agar tidak melakukan 

kesalahan maka harus konsentrasi dan serius dalam belajar.. 

 
Siswa  menuliskan hasil kerja di buku catatan. 

 
Kegiatan Penutup 

Siswa melakukan tes formatif 

Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberikan penguatan dan motivasi serta 

pekerjaan rumah. 

 
Siklus 2 

 
a. Perencanaan Tindakan 

 
Sebelum PTK dilaksanakan yang akan dipersiapkan adalah: (1) Menyusun Silabus 

(2) Menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), (2) membuat lembar 

pengamatan, (3) menyiapkan kartu 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

 
Pertemuan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 5 Januari 2013 pukul 09.30-10.40 

wib, peneliti dibantu teman sejawat (Sohariah) untuk mengamati proses 

pembelajaran baik aktivitas siswa maupun guru. 

 
Kegiatan Pendahuluan 

Pembelajarann diawali  dengan membuka pelajaran dengan salam dan mengajak 

siswa berdoa bersama. 

 
Guru mengecek kehadiran siswa, dengan menanyakan siswa yang tidak hadir.  

Guru melakukan apersepsi dengan mengajak siswa bernyanyi bersama, judul lagu 

 “Balonku ada lima”, siswa dengan riang gembira bernyanyi sambil bertepuk 

tangan. Kemudian guru menanyakan ”bagaimana posisi balon bila di letakkn di 

dalam bak yang berisi air?, apakah ia akan tenggelam?” anak-anak serentak 

menjawab mengapung. 

 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: secara mandiri siswa 

dapat menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda, dapat memberikan contoh 

gaya mempengaruhi benda diam, dapat memberikan contoh gaya mempengaruhi 

benda bergerak, siswa dapat memberikan contoh gaya mempengaruhi bentuk 

benda, dapat menunjukkan posisi benda di dalam air, dapat menjelaskan pengaruh 

bentuk benda terhadap gaya yang ditimbulkan, menyebutkan manfaat gaya bagi 

kehidupan manusia  
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Kegiatan Inti 

Guru membagikan kartu yang berisi gambar  aktivitas manusia yang 

menggambarkan pengaruh gaya terhadap benda dan bentuk suatu benda kepada 

semua siswa, lalu guru menempelkan indikator utama di papan tulis siswa diminta 

membaca kartu yang dimiliki dan menempelkan sesuai dengan indikator utama. 

Pada sesi ini guru memberi batasan waktu dengan menghitung 1-10, anak-anak 

dengan cepat menempelkan kartunya.  

 
Setelah semua kartu tertempel perwakilan siswa diminta untuk membacakan hasil 

kerja siswa, guru dan siswa yang lain mengoreksi bersama. Pada sesi ini ada 4 

orang yang salah menempel, maka diberi hukuman ringan yaitu setiap pertanyaan 

yang dilontarkan cukup dijawab dengan hobbynya..  

 
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa, pada sesi ini tampak siswa aktif dan 

berebut untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru. 

 
Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran bersama-sama, kemudian siswa 

diminta menulis hasil kerja di buku catatan. 

 
Kegiatan Penutup 

Guru membagikan soal tes formatif, siswa mengerjakan tes. 

Sebelum pembelajaran diakhiri guru memberikan penguatan dan motivasi serta 

pekerjaan rumah. 
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c. Observasi  

Observasi dilakukan  terhadap: proses pembelajaran dengan mengamati aktivitas 

belajar siswa dan aktivitas guru dalam mengajar, tes digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa. Observasi dan evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung, data yang terkumpul akan didiskusikan dengan teman sejawat, hasil 

observasi dibahas pada bab IV. 

 
d. Refleksi 

 
Dari hasil observasi dan evaluasi, data-data yang terkumpul dianalisis, faktor-

faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian 

direfleksi, didiskusikan bersama tim,  solusinya dijadikan rekomendasi untuk 

siklus berikutnya. Hasil analisis dan refleksi pada siklus pertama menjadi bahan 

dalam merencanakan tindakan pada siklus kedua (menjadi rekomendasi), sampai 

indikator keberhasilan tercapai. 

 
D. Kisi–kisi Instrumen 

 
Kisi–kisi instrumen diturunkan berdasarkan defenisi operasional.  

Tujuan penyusunan kisi–kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai 

petunjuk dalam menulis butir instrumen. 

Kisi–kisi instrumen aktivitas belajar siswa dibuat sebagai pedoman untuk 

menyusun instrumen pada lembar observasi, dan kisi-kisi prestasi belajar siswa 

sebagai pedoman dalam menyusun soal tes. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

Variabel Indikator No Butir 

Kemampuan  membaca 1. Membaca sesuai dengan kaidah  

2. Membaca dengan suara jelas dan 

tegas 

3. Mempu memahami isi bacaan 

 

1 

2 

 

3 

Kemampuan mendengar  1. Mendengarkan penjelasan guru 

dengan serius  

2. Mendengarkan pertanyaan 

teman/jawaban teman 

3. Mendengarkan hasil kerja kelompok 

4 

 

5 

 

6 

 

Kemampuan menulis  1. Cara memegang pensil/pena 

2. Posisi duduk waktu menulis 

3. Jarak mata dari kertas/meja 

4. Kejelasan tulisan 

5. Kebenaran tulisan 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Kemampuan lisan  1. Cara bertanya atau menjawab 

pertanyaan 

2. Bahasa yang digunakan jelas  

 

12 

13 

 

Kemampuan gerak 1. Kecepatan dalam mencari teman yang 

memiliki kartu yang sama 

2. Kecepatan dan ketepatan 

menempelkan kartu 

 

14 

 

15 

 

Jumlah 15 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Prestasi Belajar siswa 

Variabel Indikator 
No 

Butir 
Siklus 

1. Menyebutkan macam-macam gaya 

2. Memberikan contoh gaya tarik  

3. Memberikan contoh gaya dorong 

4. Mengelompokkan contoh kegiatan yang 

menunjukkan gaya tarik atau gaya dorong 

 

1, 2 

3,4,5 

6,7,8 

9,10 

1 

Prestasi 

1. Menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda 

2. Memberikan contoh gaya mempengaruhi benda 

diam 

3. Memberikan contoh gaya mempengaruhi benda 

bergerak 

4. Memberikan contoh gaya mempengaruhi bentuk 

benda 

5. Mengelompokkan benda di dalam air sesuai 

posisinya 

6. Menjelaskan pengaruh bentuk benda terhadap 

gaya yang ditimbulkan 

7. Menyebutkan manfaat gaya bagi kehidupan 

manusia  

1,2 

3,4 

 

5,6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

2 

  

E. Instrumen Penelitian 

 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Lembar observasi digunakan untuk menilai kemampuan aktivitas siswa dan 

pelaksanaan pembelajaran guru  

2. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi siswa 

3. Diskusi antara guru dan teman sejawat untuk merefleksi hasil siklus.   
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F. Teknik Analisis Data 

 
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

aktivitas siswa, dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom aktivitas yang 

tersedia bila siswa melakukan aktivitas tersebut. Kemudian aktivitas yang 

dilakukan siswa dijumlahkan.  Dalam penelitian ini ada 5 aklivitas yang diamati, 

dan aktivitas belajar setiap siswa dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Peningkatan Hasil Belajar Secara Individual 

No Rentang Nilai Keterangan Kriteria 

1 >70  Tuntas Sangat  Baik  

2 60  Tuntas Baik  

3 50  tuntas Cukup Baik 

4 < 50 Tidak tuntas Kurang Baik 

 

Tabel 3.4 Kriteria Peningkatan Hasil Belajar Secara Klasikal 

No Presentase  Kriteria 

1 Bila >70 % siswa mendapat nilai tuntas Sangat  Baik  

2 Bila 60 – 69 % siswa mendapat nilai tuntas Baik  

3 Bila 50 – 59 % siswa mendapat nilai tuntas Cukup Baik 

4 Bila < 50 % siswa mendapat nilai tuntas Kurang Baik 

 

G. Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

1. 70% siswa melakukan aktivitas dengan kategori sangat aktif. 

Presentase aktivitas siswa menggunakan rumus sebagai berikut: 

S= Σ presentase aktivitas yang dilakukan siswa    X 100% 
                          Σ jumlah aktivitas 
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2. 70% siswa mendapat hasil belajar dengan kriteria baik. 

Presentase hasil belajar menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai rerata = Σ nilai siswa 
   Σ siswa 
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