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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3. 1 Setting Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV di SDN I Banjar Negeri Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 25 siswa, yang terdiri dari 12 

laki-laki dan 13 perempuan. 

 

b. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SDN I Banjar Negeri 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada (Semester 2) Tahun Pelajaran 

2009/2010. Pelaksanaan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu Agustus, September,  

Oktober dan November 2010. 

Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas secara rinci direncanakan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

No Jenis Kegiatan 
Rencana Tindakan 

Ket 
Agustus September Oktober  

1 Persiapan      

Penyusunan Proposal PTK X     

Seminar Proposal PTK X     

2 Pelaksanaan      

Membuat perangkat siklus I  X    

Pelaksanaan PTK silklus I  X    

Refleksi  siklus I  X    

Membuat perangkat siklus II   X   

Pelaksanaan PTK silklus II   X   

Refleksi  siklus II   X   

3 Pelaporan      

Seminar Hasil PTK    X  

Pembuatan Laporan PTK    X  
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3. 2 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang difokuskan 

pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan classroom research. Metode ini 

dipilih berdasarkan atas pertimbangan bahwa: 

Analisis masalah dan tujuan penelitian yang menuntut sejumlah informasi dan 

tindak lanjut berdasarkan prinsip daur ulang. 

Menurut kajian dan tindakan secara reflektif kolaboratif dan partisipatif 

berdasarkan situasi alamiah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Prosedur penelitian yang digunakan berbentuk siklus (cycle). Siklus yang 

diterapkan sebanyak dua kali. Tiap siklus terdiri dari 4 kegiatan pokok yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/observasi, dan refleksi. 

 

Bagan 3.1. Kegiatan pokok setiap siklus 

 

                     

 

 

 

3. 3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan informasi dan data selama penelitian, maka digunakan 

instrumen yaitu: 

 

Tes Formatif 

Tes formatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

setelah mengikuti suatu program tertentu yang dilaksanakan di akhir setiap 

program. Bentuk tesnya adalah menjawab  pertanyaan dalam bentuk uraian. 

 

3. 4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh selama penelitian yaitu: 

 

Siklus I Perencaan  Pelaksanaan  Observasi  Refleksi  

Siklus II Refleksi  Observasi  Pelaksanaan Perencaan  
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Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil formatif yang 

merupakan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran (tes formatif). Data kuantitatif ini berbentuk nilai-nilai hasil 

belajar tes tertulis siswa dengan bentuk menjawab pertanyaan uraian. 

 

3. 5 Teknik Analisis Data 

 

Analisis digunakan untuk mencermati setiap langkah yang dibuat, mulai dari 

tahap persiapan, proses, sampai dengan hasil penelitian, dan dilakukan untuk 

memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran yang terlibat didalamnya 

sudah sesuai dengan kapasitasnya. Data-data yang diperoleh dengan cara tes 

tertulis, lalu dilakukan analisis sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai 

dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. 

 

Kriteria nilai hasil belajar yang diperoleh siswa dapat dilihat berdasarkan table 3.3 

tentang rentang persentase berikut: 

 

Tabel 3.3 Rentang Persentase 

No Rentang Persentase Kategori 

1 85 – 100 Sangat Baik 

2 70 – 84 Baik 

3 55 – 69 Cukup Baik 

4 40 – 54 Kurang 

5 00 – 39 Sangat Kurang 

 

 

 



 23 

Keterangan: 

Siswa memiliki nilai sangat kurang jika rentang nilainya 00–39. 

Siswa memiliki nilai kurang jika rentang nilainya 40–54. 

Siswa memiliki nilai cukup baik jika rentang nilainya 55–69. 

Siswa memiliki nilai baik jika rentang nilainya 70–84. 

Siswa memiliki nilai sangat baik jika rentang nilainya 85–100. 

 

3. 6 Indikator Keberhasilan 

 

Adapun kriteria keberhasilan yang diharapkan dari hasil belajar siswa dalam 

penelitian tindakan kelas ini: 

Minimal 80% siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 6,0 yang 

merupakan KKM setiap siklusnya, setelah belajar PKn dengan menggunakan 

alat peraga gambar. 

 

3. 7 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan 

alat peraga gambar (Komputer, HP, Pesawat Terbang, Makanan cepat saji) yang 

akan berlangsung 2 siklus. Setiap siklus dibagi dalam 4 tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Secara terperinci keempat tahap kegiatan ini dilakukan dalam setiap siklus, 

untuk siklus 1 dan siklus 2 akan dilaksanakan satu kali pertemuan dengan 

kompetensi dasarnya adalah “Memberi contoh sederhana pengaruh globalisasi di 

lingkungannya”. 
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Siklius I 

 

Kegiatan-kegiatan pada siklus I yaitu: 

a. Perencanaan: 

1. Menentukan kelas dan menetapkan kompetensi dasar  pelajaran PKn kelas 

IV SD. 

2. Menyusun silabus dan RPP. 

3. Merancang kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada penggunaan 

alat peraga gambar. 

4. Menyiapkan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi siswa, tes 

formatif dalam bentuk uraian. 

 

b. Pelaksanaan (KBM): 

 Awal: 

1. Menganalisis pokok bahasan/sub pokok bahasan yang akan dituangkan 

dalam bentuk media gambar (Komputer, HP, Pesawat Terbang, Makanan 

cepat saji).  

2. Menyiapkan alat peraga gambar yang akan digunakan (memasang alat 

peraga di papan tulis). 

3. Menugaskan siswa untuk juga menyiapkan bahan-bahan yang digunakan 

dalam proses belajar-mengajar.  

Inti : 

1. Menjelaskan gambar-gambar sehingga dapat ditangkap  dengan jelas oleh 

semua siswa dalam menjelaskan materi “Pengaruh globalisasi di 

lingkungannya”. 
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2. Guru meminta para siswa mengomentari gambar yang telah dijelaskan. 

oleh guru dan siswa yang lain diminta memberikan tanggapan terhadap 

komentar tersebut.  

3. Guru menjelaskan materi pelajaran melalui media yang telah disiapkan 

sekaligus juga menanamkan nilai moral dan norma yang menjadi target 

harapannya.  

 

Akhir : 

Guru menyimpulkan materi pelajaran sekaligus menindaklanjuti dengan 

memberikan tugas kepada siswa untuk memperkaya penguasaan materi 

pelajaran PKn. 

 

c. Observasi / Evaluasi 

 

Selama tahap pelaksanaan berlangsung, diadakan pengamatan/observasi 

untuk mengetahui daya serap/penguasaan siswa terhadap materi PKn yang 

disajikan oleh peneliti. 

Dari pengamatan hasil formatif  dapat dilihat pada tabel 4.4 tentang hasil 

belajar siswa siklus I SDN I Banjar Negeri Kecamatan Natar, sebagai berikut: 
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3.4 Tabel Nilai formatif pada Siklus I  

No Nama Nilai Ketuntasan 

Tuntas Tidak 

1 2 3 4 5 

1 Kukuh Pasha 80 √  

2 Bayu Sanjaya 80 √  

3 Taufik Hidayat         40  √ 

4 Rika Muhana 50  √ 

5 Deni Pirmando 70 √  

6 M.Sukma Saputra 80 √  

7 Ando Saputra 70 √  

8 Ulandari 90 √  

9 Vita Mayuli 80 √  

10 Rio Hardiansyah 70 √  

11 Erda Assyfa Zahara 50  √ 

12 Charly Sagita 80 √  

13 Elza Nurul Khairunnisa 70 √  

14 Rico Ramdani 50  √ 

15 Rio Efendi 90 √  

16 Yusuf Capella Giani 

Bana 

80 √  

17 Dwi Nanda Ap. 80 √  

18 Suci Rahayu 70 √  

19 Indah Lestari 80 √  

20 Khairul Umar 70 √  

21 Niken Revita Gista 80 √  

22 Oktaphia Miranda 90 √  

23 Elsi Rara Belinda 80 √  

24 Yongki Pranata 50  √ 

25 Nia Alvionita 80   

Jumlah/Persentase 1800/72% 20 5 
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d. Refleksi 

 

 Dilakukan refleksi antara guru dan observer untuk mengetahui kelemahan 

dan kelebihan didalam melaksanakan pembelajaran PKn dengan menggunakan 

alat peraga gambar, selanjutnya dilaksanakan siklus ke II. 

 

Siklus II 

 

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II yaitu: 

 

a) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II, mengikuti perencanaan seperti pada siklus I: 

Menentukan kelas dan menetapkan kompetensi dasar  pelajaran PKn kelas IV 

SD. 

      1. Menyusun silabus dan RPP. 

2. Merancang kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada penggunaan 

    alat peraga gambar. 

3. Menyiapkan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi siswa, tes 

    formatif dalam bentuk uraian. 

 

b) Pelaksanaan (KBM): 

Awal: 

Menganalisis pokok bahasan/sub pokok bahasan yang akan dituangkan 

dalam bentuk media gambar (Komputer, HP, Pesawat Terbang, Makanan cepat 

saji):  

1. Menyiapkan alat peraga gambar yang akan digunakan (memasang alat 

peraga di papan tulis). 
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2. Menugaskan siswa untuk juga menyiapkan bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses belajar-mengajar.  

Inti : 

1. Menjelaskan gambar-gambar sehingga dapat ditangkap  dengan 

jelas oleh semua siswa dalam menjelaskan materi “Pengaruh 

globalisasi di lingkungannya” 

2. Guru meminta para siswa mengomentari gambar yang telah 

dijelaskan oleh guru dan siswa yang lain diminta memberikan 

tanggapan terhadap komentar tersebut.  

3. Guru menjelaskan materi pelajaran melalui media yang telah 

disiapkan sekaligus juga menanamkan nilai moral dan norma yang 

menjadi target harapannya.  

Akhir : 

Guru menyimpulkan materi pelajaran sekaligus menindaklanjuti 

dengan memberikan tugas kepada siswa untuk memperkaya 

penguasaan materi pelajaran PKn. 

 

c). Observasi / Evaluasi 

      Selama tahap pelaksanaan berlangsung, diadakan pengamatan/observasi untuk 

mengetahui daya serap/penguasaan siswa terhadap materi PKn yang disajikan 

oleh guru. 

Dari pengamatan hasil formatif  dapat dilihat pada tabel 4. 4 tentang hasil 

belajar siswa siklus I SDN I Banjar Negeri Kecamatan  Natar, sebagai berikut: 
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3.5 Tabel Nilai hasil belajar formatif pada Siklus 2 

No Nama Nilai Ketuntasan 

Tuntas Tidak 

1 Kukuh Pasha 80 √  

2 Bayu Sanjaya 90 √  

3 Taufik Hidayat 80 √  

4 Rika Muhana 80 √  

5 Deni Pirmando 90 √  

6 M.Sukma Saputra 60 √  

7 Ando Saputra 80 √  

8 Ulandari 100 √  

9 Vita Mayuli 90 √  

10 Rio Hardiansyah 80 √  

11 Erda Assyfa Zahara 80 √  

12 Charly Sagita 80 √  

13 Elza Nurul  90 √  

14 Rico Ramdani 90 √  

15 Rio Efendi 90 √  

16 Yusuf Capella Giani Bana 90 √  

17 Dwi Nanda Apriliani 100 √  

18 Suci Rahayu 70 √  

19 Indah Lestari 90 √  

20 Khairul Umar 70 √  

21 Niken Revita Gista 70 √  

22 Oktaphia Miranda 90 √  

23 Elsi Rara Belinda 70 √  

24 Yongki Pranata 90 √  

25 Nia Alvionita 80 √  

                     

Jumlah Persentase 
 

2020/ 81% 

 

25 

 

0 

 

d). Refleksi 

      Pada siklus ke II, pembelajaran PKn dengan menggunakan alat peraga gambar 

pada pelajaran PKn siswa kelas IV SDN 1 Banjar Negeri sudah tidak ada lagi 

siswa yang mendapat nilai ≤ 60 (19 siswa yang mendapat nilai ≥ 60 / 76%), maka 

peneliti tidak perlu melakukan siklus berikutnya. 

Kegiatan di dalam Siklus 
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Langkah 1, Rencana 1: 

Menentukan kelas dan menetapkan kompetensi dasar  pelajaran PKn kelas IV SD. 

      1. Menyusun silabus dan RPP. 

      2. Merancang kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada penggunaan 

          alat peraga gambar. 

3. Menyiapkan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi siswa, tes 

   formatif dalam bentuk uraian. 

 

2. Langkah 2, Tabel 1 : 

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1 2 3 

 

Kegiatan     

    Awal 

1. Apersepsi tentang pembelajaran yang lalu, yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang akan diberikan seperti siswa 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

- Apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat  ? 

- Terdapat di manakah dan dari manakah kalian 

mengetahui letak pemerintahan pusat tersebut ? 

 

2. Menginformasikan materi pokok yang akan dipelajari 

dengan menempelkan alat peraga gambar di papan tulis dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa 

agar tertarik dan bersemangat dalam melaksanakan 

pembelajaran 

 

 

 

 

10 menit 

  

Kegiatan           

    Inti 

1. Siswa diajak untuk memperhatikan penjelasan materi yang   

akan   diajarkan sesuai dengan indikator dan kompetensi 

dasar. 

2. Guru menjelaskan arti globalisasi dengan menggunakan alat   

peraga  gambar dengan seksama. 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

4. Guru membagikan soal sebagai evaluasi secara  perorangan. 

5. Siswa saling tukar menukar pekerjaannya  dengan teman 

sebangku atas  perintah guru. 

6. Guru menuliskan kunci jawaban di papan tulis 

7. Guru menganalisis hasil pekerjaan siswa  

8. Siswa memperbaiki hasil pekerjaannya sebagai refleksi 

guru mengadakan tanya jawab   dengan siswa tentang 

pembelajaran yang baru saja berlangsung: 

a.Pengetahuan apa yang kamu dapat dengan 

   pelajaran hari   ini? 

9. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman materi  

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

55 menit 
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1 2 3 

 

 

Penutup  

 

 

 

1. Guru memberi tugas mandiri sebagai PR. 

2. Guru menyampaikan informasi tentang materi  pelajaran 

pertemuan yang akan datang 

3. Guru menutup pelajaran dengan salam  

 

 

5 menit 

 

3. Langkah 3, Observasi dan Evaluasi; 

Untuk mengetahui daya serap/penguasaan siswa terhadap materi PKn yang 

disampaikan oleh guru. 

 

4. Refleksi Tindakan 1; 

 Kelebihan dalam menggunakan alat peraga gambar, anak yang pintar aktif 

memperhatikan pembelajaran PKn dengan menggunakan alat peraga 

gambar, sehingga pembelajaran berjalan menyenangkan. 

 Kekurangan dalam menggunakan alat peraga gambar, masih ada juga 

siswa yang tidak memperhatikan gambar yang dijelaskan guru, sehingga 

pada siklus 1 ini masih terdapat 5 orang siswa (20%) yang masih belum 

tuntas. 

 Oleh karena itu diadakan siklus ke II. 

 

5. Langkah 5, Rencana 2 ; 

Perencanaan pada siklus II, mengikuti perencanaan siklus I. 

 

6. Langkah 6, Tabel 2; 

Pelaksanaan pada siklus II, mengikuti pelaksanaan siklus I. 
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7. Langkah 7, Observasi dan Evaluasi; 

 

Untuk mengetahui daya serap / penguasaan siswa terhadap materi PKn yang 

disampaikan oleh guru. 

 

8. Langkah 8, Refleksi; 

 

Pada Siklus kedua, pembelajaran PKn dengan menggunakan alat peraga 

gambar pada siswa kelas IV SDN 1 Banjar Negeri sudah mencapai 76% (siswa 

rata-rata sudah mendapat nilai ≥ 6,0) maka peneliti tidak perlu melakukan siklus 

berikutnya. 

 

3. 8 Menjawab Hipotesis  

 

Menjawab Hipotesis pada halaman 15 yang berbunyi  dengan menggunakan 

alat peraga gambar hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 1 Banjar Negeri 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 dapat meningkat ?              

“Benar dan Terbukti” 

 

 

 

 


