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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI di SD Negeri Pulau Pahawang 

kecamatan Punduh Pidada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 dengan 

jumlah 25 siswa terdiri dari 16 putri dan  9 putra. 

 

B.  Setting Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2010/2011 di kelas VI SD Negeri Pahawang Kecamatan Punduh 

Pidada. Desain PTK yang digunakan adalah model Taggart  (Wiriatmadja, 

2008:66) yaitu terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat kegiatan 

utama yaitu (a) Perencanaan (planning), (b)Tindakan (acting), (c) Pengamatan 

(observing), (d) Refleksi (Reflecting). Materi pokok pada penelitian tindakan 

kelas ini yaitu Sampah, kerusakan hutan mangrove dan pencemaran 

lingkungan dan Mangrove. 

Karakteristik siswa kelas VI SD Negeri Pahawang kecamataan Punduh Pidada 

yaitu cendrung fasip, cenrung ingin bermain di dalam kelas dari pada belajar 

saat pembelajaran berlangsung, kurang dapat berdiskusi dengan baik saat 

pembelajaran berlangsung, lebih suka dipuji, sulit berkonsentrasi belajar 

didalam kelas, kurang memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran. 
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Prosedur  penelitian tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur penelitian tindakan kelas model Taggart. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 3 siklus penelitian. Batasan untuk setiap siklus adalah 

materi pokok pembelajaran yang terdiri dari materi sampah, kerusakan hutan 

mangrove dan pencemaran lingkungan. Satu siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Adapun langkah-langkah dari tiap siklus tersebut yaitu sebagai berikut: 
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1. Tahap Perencanaan 

a) Menetapkan materi pokok, yaitu                                                                     

Sampah, kerusakan dan pencemaran lingkungan dan mangrove. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan di kelas. 

c) Menyusun instrumen penelitian berupa :  2 macam lembar observasi , 

yaitu lembar observasi life skill siswa dan lembar observasi kinerja 

guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, Lembar Kerja Siswa 

(LKS) . 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengelola proses pembelajaran 

dengan  menggunaan LKS berbasis lingkungan. Tahapan  kegiatannya 

mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), yaitu :  

 

a. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 

Pertemuan I 

 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam 

2. Guru menggali pengetahuan awal siswa  tentang mengenal sampah 

dengan cara mengajukan pertanyaan: tahukah kalian apa yang 

dimaksud dengan sampah?  

Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa berbasis lingkungan (LKS 1)  
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2. Guru menjelaskan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan. 

3. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 orang 

pada setiap kelompok 

4. Guru membimbing siswa  untuk menyiapkan alat dan bahan-bahan 

praktikum  

5. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan praktikum sesuai dengan 

LKS berbasis lingkungan 

6. Guru meminta siswa menyelesaikan pertanyaan bahan diskusi pada 

LKS berbasis lingkungan 

7. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kesimpulan 

praktikum kelompoknya di depan kelas. 

 Kegiatan Akhir  (10 menit) 

1. Guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi tentang materi yang 

telah berlangsung 

2. Guru meminta siswa untuk mencatat alat dan bahan yang harus 

disiapkan sebagai bahan praktikum pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan II 

 

 

Kegiatan Awal (10 menit) 

 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam 

2. Guru menggulangi kembali tentang materi sebelumnya dengan 

mengajukan pertanyaan yang dapat memotifasi siswa, yakni: sebutkan 

sampah organik dan sampah anorganik yang kalian ketahui? 

3. Guru bertanya tentang pemanfaatan sampah dan penanggulangan 

sampah yakni : salah satu contoh sampah organik adalah batok kelapa, 
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apa yang dapat kalian lakukan untuk dapat memanfaatkan sampah 

tersebut agar dapat bermanfaat? 

Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Guru membagikan LKS berbasis lingkungan 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan 

3. Guru membimbing  siswa meletakkan alat dan bahan-bahan praktikum 

4. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dalam satu kelompok terdiri 

dari 5 orang 

5. Guru membimbing siswa pelaksanaan praktikum sesuai dengan LKS  

6. Guru meminta siswa menyelesaikan pertanyaan bahan diskusi pada 

LKS 

7. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kesimpulan 

praktikum kelompoknya di depan kelas. 

Kegiatan Akir (10 menit) 

1. Guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi tentang materi 

yang telah berlangsung. 

2. Guru meminta siswa untuk mencatat alat dan bahan yang harus 

disiapkan sebagai bahan praktikum pada pertemuan selanjutnya. 

b. Tahap Evaluasi 

 

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan berdasarkan lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar life skill siswa, lembar kerja siswa 

berbasis lingkungan. 
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c. Tahap Refleksi 

 

Kegiatan pada tahap refleksi meliputi kegiatan menganalisis, memahami dan 

membuat kesimpulan berdasarkan hasil observasi setiap siklus.  Setelah 

dianalisis, maka dapat disimpulkan apakah dengan tindakan yang telah 

dilakukan dapat meningkatkan life skill siswa.  Hasil analisis data yang 

dilaksanakan pada tahap ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan siklus berikutnya.  Setelah tahap ini, maka 

akan dilaksanakan tindak lanjut yaitu kembali ke tahap perencanaan dan 

seterusnya sampai life skill siswa mengalami peningkatan. 

 

Siklus II dan III 

Perencanaan dan pelaksanaan siklus ini tergantung dari refleksi siklus 

sebelumnya. 

 

D.  Instrumen Penelitian 

     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Lembar Kerja Siswa berbasis lingkungan (LKS) 

 Lembar Kerja Siswa berbasis lingkungan digunakan untuk membantu siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Lembar observasi kinerja guru 

 Lembar observasi kinerja guru terdiri dari keterampilan perencanaan    

 pembelajaran, pelaksanaan pengajaran, dan menutup pembelajaran. 

3. Lembar observasi life skill siswa 

 Lembar observasi life skill siswa dapat berupa seluruh kegiatan dan  

 aktualisasi yang dilakukan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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4. Catatan Lapangan  

 

E.  Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

Data penelitian ini berupa data kualitatif hasil observasi kecakapan hidup 

(life skill) siswa. 

a. Kecakapan personal, yang terdiri atas : 

(1) Kecakapan kesadaran diri, meliputi : 

- Kesadaran eksistensi diri 

- Kesadaran potensi diri 

(2) Kecakapan berfikir rasional meliputi : 

- Kecakapan menggali informasi 

- Kecakapan mengolah informasi 

- Kecakapan mengambil keputusan 

- Kecakapan memecahkan masalah 

         b. Kecakapan sosial, terdiri dari : 

(3) Kecakapan komunikasi lisan 

(4) Kecakapan komunikasi tulisan  

(5) Kecakapan bekerjasama 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data diambil dengan menggunakan instrumen penelitian yang terdiri atas 

Lembar kerja siswa, lembar observasi, dan catatan lapangan yang disusun 

oleh peneliti. 

a. Lembar Kerja Siswa 
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LKS diisi oleh siswa secara perorangan dalam kelompok. LKS ini 

adalah LKS produktif yang disusun sedemikian rupa oleh peneliti 

sehingga dapat melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan 

kecakapan hidupnya yaitu kecakapan personal, sosial. 

b. Lembar observasi 

Lembar observasi berisi kecakapan hidup yang meliputi kecakapan 

personal, dan sosial yang muncul pada diri siswa selama proses 

pembelajaran. Data dari lembar observasi digunakan untuk melihat ada 

tidaknya peningkatan frekuensi kecakapan hidup yang terintegrasi 

dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Observasi 

dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran dan untuk 

mengetahui frekuensi integrasi kecakapan hidup yang muncul selama 

pelaksanaan penelitian. Kecakapan hidup yang benar-benar 

diintegrasikan dalam proses pembelajaran diberi tanda (√) pada lembar 

observasi sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi 

selama penelitian berlangsung. 

 

F. Teknik Analisis data  

   Data Kualitatif 

  Data kualitatif yang berasal dari  lembar observasi dan catatan lapangan, 

dari catatan lapangan akan diketahui keberhasilan dalam kecakapan 

hidup yang muncul dalam pembelajaran. Data frekuensi life skill siswa 

yang relevan diperoleh dari lembar observasi yang berisi 9 aspek life 
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skill, yaitu ekstensi diri, potensi diri, menggali informasi, mengolah 

informasi, menggambil keputusan, memecahkan masalah, komunikasi 

lisan, komunikasi tulisan, bekerjasama.  

Lembar observasi yang digunakan dalam pengambilan data life skill 

siswa pada saat pembelajaran sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Data Life Skill Siswa Saat Proses Pembelajaran 

 

No Nama Jenis Kecakapan Hidup 

 % 

LIFE 

  Siswa  Kecakapan Personal Kecakapan Sosial SKIll 

  

 

Aspek yang diamati Aspek yang diamati   

    A B C D E F G H I   

1   1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2   

2                                               

3                                               

 

                                              

                        

Dst.. 

                        

 

Keterangan  

               Aspek yang diamati : 

A.  Ekstensi diri 
1. Menjawab salam 
2. Disiplin 
3. Tanggung jawab 
4. Saling menghargai dan membantu 

 

B. Potensi diri 
1. Mengemukakan pendapat  
2. Menjawab pertanyaan 
3. Memfungsikan anggota tubuh 

 

C. Menggali informasi 
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1. Menggunakan alat 
2.  Mengumpulkan data 

 

D. Mengolah informasi 
1. Membandingkan 
2. Mencatat data 

 

E. Menggambil keputusan 
 1.   Menyimpulkan 

 

F. Memecahkan masalah 
1. Menyusun rancangan percobaan 

 

G. Komunikasi lisan 
1. Presentasi 
2. Bertanya 
3. Membaca teks 
4. Menjawab 

 

H. Komunikasi tulisan 
1. Sistematika penulisan laporan 
2. Menyalin dari sumber pustaka lain 

 

I. Bekerjasama 
1. Kekompokan kelp.dlm diskusi 
2. Saling membantu 

(Dalam Siti marsiah, 2006) 

 

Persentase setiap jenis life skill setiap pertemuan dihitung dengan  

menggunakan rumus: 

%100% x
N

Ai
Ai


              

  Keterangan :    

Keterangan: 

% Ai    = Persentase life skill siswa pada setiap pertemuan 

∑ Ai     = Jumlah aspek life skill yang dilakukan siswa 

   N      = Jumlah seluruh aspek life skill yang diamati 

        (modifikasi dari Sudjana, 2002:69) 
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Rata-rata life skill  siswa setiap pertemuan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 
N

Ai


%
%Asi  

Keterangan: 

%Asi        =  Rata-rata life skill siswa setiap pertemuan 

 Ai %    =  Jumlah persentase life skill siswa  pada setiap pertemuan 

     N      =  Jumlah siswa yang hadir 

Berikut ini adalah frekuensi life skill siswa yang dimodifikasi dari 

Arikunto (2005:44) : 

Kriteria hasil observasi adalah dengan menggunakan skala persentase 

sebagai berikut :  

81 – 100 % =    Baik Sekali 

61 – 80 % =    Baik 

41 – 60 % =    Cukup 

21 – 40 % =    Kurang 

0 – 20 %  =    Sangat kurang   

 

Sedangkan persentase pengolaan kegitan pembelajaran yang dilakukan 

guru saat proses pembelajaran, dicari dengan menggunakan rumus : 

  % Tindakan =   Skor yang diperoleh   x   100% 

         Jumlah seluruh aspek 

 

b.   Data kinerja guru 

Data kinerja guru (pengelolaan pembelajaran guru) diperoleh dari 

lembar observasi yang diamati oleh guru mitra terhadap guru peneliti 

dalam pengunan LKS berbasis lingkungan melalui PLH untuk 

meningkatkan life skill siswa. Aspek yang diamati meliputi 

keterampilan membuka kegiatan pembelajaran, keterampilan 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran dan keterampilan menutup 

pelajaran. Aspek yang akan diamati dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel. 2 Data Pengelolaan Kinerja Guru 

 

LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : .............................................. 

Nama geru  : .............................................. 

Materi Pokok  : .............................................. 

Kelas   : .............................................. 

Petunjuk Pengisian : 

Berikanlah penilaian Anda dengan memberikan skor (0 atau 1) sesuai dengan 

kualitas dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

Standar Proses Aspek yang Diamati  skor 

I. Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses belajar. 

 

2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 

 

3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 
 

B.  Kegiatan Inti 
a)  Eksplorasi 

4. Melibatkan siswa mencari informasi tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam. 
 

5. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar lain. 
 

6. Memfasilitasi terjadinya interaksi antarsiswa serta 

antara siswa dengan guru, lingkungan. 
 

7. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 
 

8. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di lapangan.  

b)  Elaborasi 

9. Membiasakan siswa membaca dan menulis yang 

beragam  melalui tugas-tugas. 
 

10. Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis. 
 

11. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis,  
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menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa 

takut. 

12. Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 
 

13. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 
 

14. Menfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual 

maupun kelompok. 
 

15. Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok. 
 

16. Memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

 

c)  Konfirmasi 

17. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan siswa. 
 

18. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa melalui berbagai sumber. 
 

19. Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan. 
 

20. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman 

yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar ; 
 

a. sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan.  

b. menggunakan bahasa yang baku dan benar.  

c. membantu menyelesaikan masalah.  

d. memberi acuan agar siswa dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi.  

e. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.  

f. memberi motivasi kepada siswa yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

C.  Kegiatan Akhir 

21. Bersama-sama siswa rangkuman/kesimpulan pelajaran.  

22. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan. 
 

23. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya.  
 

Total skor pelaksanaan pembelajaran 0-28 

i. Penilaian 

Hasil 

Belajar 

 

24. Penilaian menggunakan tes atau nontes dalam bentuk 

tulisan atau lisan. 
 

25. Melakukan pengamatan kinerja  

26. Melakukan pengukuran sikap  
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27. Melakukan penilaian hasil karya berupa tugas.  

Total skor penilaian hasil belajar 0-4 

Total skor keterlaksanaan  

Total skor keseluruhan 32 

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 

2007 Tanggal 23 Novermber 2007) 

 

Kriteria penilaian : 

a. Nilai 1 jika sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan 

b. Nilai 0 jika tidak sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan 

 

 G.  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah:  

Hasil dari observasi life skill siswa menunjukan bahwa persentase life skill 

siswa belum mencapai > 65% maka ditetapkan persentase life skill siswa yang 

relevan dengan pembelajaran pada setiap siklus sebesar  ≥ 65% dengan 

persentase siswa yang aktif sebesar 70% . 
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