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BAB. III 

METODE PENELITIAN 

 
 

 

3.1  Prosedur Penelitian 

        Menurut Wardhani, dkk. (2008: 4) mengungkapkan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas nya 

sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Sedangkan menurut 

Kasihani (1998:13) penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya 

guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Sesuai 

dengan metode penelitian tindakan kelas, maka prosedur yang akan dilakukan 

adalah suatu bentuk proses pengkajian yang berdaur siklus yang terdiri dari 

empat tahapan dasar saling terkait dan berkesinambungan, yaitu : (1) 

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observing), 

dan (4) refleksi (reflecting). 

          Dalam PTK siklus selalu berulang, setelah satu siklus selesai, guru akan 

menemukan suatu masalah yang belum tuntas, maka pada siklus kedua guru 

mencari solusi untuk memperbaiki berbagai kekurangan atau kesalahan pada 

siklus pertama guna keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar pada 

siklus kedua atau berikutnya.  
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Alur  siklus dalam PTK sebagai berikut:  

      SIKLUS  PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2006:16).  

 

3.2  Setting Penelitian 

3.2.1   Subjek Penelitian 

          Subjek penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini adalah siswa kelas     

          I SD Negeri I Way Kandis tahun ajaran 2013-2014. 
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      3.2.2   Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri I Way Kandis Bandar   

Lampung.   

     3.2.3.  Waktu Penelitian 

          Waktu penelitian adalah dimulai dari bulan Juli  sampai bulan    

          Nopember 2013. 

3.2.4.  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pada siswa kelas 2 SD Negeri I Way Kandis  

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA.  

3.3  Alat Pengumpulan Data 

          Menurut Arikunto (2006:151) instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan menghasilkan lebih baik, dalam artian lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.  

               Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

yaitu dengan observasi dan evaluasi/ tes.          

 3.3.1 Observasi 

        Observasi adalah mengamatii aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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3.3.2  Evaluasi/Test 

 

    Dalam tahap ini peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

hasil belajar siswa. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari 

instrumen penelitian, yaitu dengan menggunakan observasi dan test tertulis.  

Pengumpulan data dilakukan selama proses pembelajaran dalam penelitian  

3.4.1   Lembar observasi untuk mengumpulkan data aktivitas siswa untuk        

           penilaian kualitas. 

3.4.2 . Evaluasi/tes, digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran 

secara kuantitas atau nilai yang diperoleh siswa dalam menjawab soal-

soal yang diberikan oleh peneliti guna untuk mengukur tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

media realia. Soal test yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan yang 

dirumuskan sebelumnya. 

3.5     Teknik Analisis Data 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif,   yaitu : 
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3.5.1    Analisis Kualitatif  

                      Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis aktivitas belajar 

siswa  dalam memproses pembelajaran. 

 Rumus analisis kualitatif  aktivitas belajar siswa adalah;                       

               R      

                                   N   =           X 100 

         SM 

         

                     Keterangan : 

                           N    =   Nilai yang dicari atau diharapkan. 

                    R               =   Skor mentah yang diperoleh. 

               SM   =   Skor maksimum ideal dari test yang bersangkutan 

                100   =   Bilangan tetap (konstan) 

                   Adaptasi dari Purwanto (2002). 

 

             Kriteria Penilaian: 

 
 

 

N0 

 

 

Tingkat Keberhasilan 

 

Keterangan 

 

1 

 

≥80% 

 

 

 

 
 

Sangat Tinggi 

 

2 

 

60   -  79% 

 

 

 

Tinggi 

 

3 

 

40   -  59% 

 

 

 

Sedang 

 

4 

 

20   -  39% 

 

 

 

Rendah 

 

5 

 

≤20% 

 

 

 

 

Sangat Rendah 

                     (sumber: Aqib,2009:41) 
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   3.5.2 Analisis Kuantitatif  . 

       Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan peningkatan 

hasil belajar IPA  Nilai diperoleh selama pembelajaran dalam 

pelaksanaan siklus.  Rumus yang digunakan dalam menganalisis data 

kuantitatif ini adalah:   

a.   Ketuntasan Individual 

                                                        R      
                                      S  =                  X  100 
                             SM   
    

              Keterangan: 

           S         =   Nilai yang diharapkan 

        R       =   Jumlah skor/item yang dijawab benar. 

        SM    =   Skor maksimum dari hasil test. 

100     =   Angka tetap. 

b.    Ketuntasan klasikal 

 

                          ∑  STB             

                       KK  =                  X 100 % 

                           ∑ SS               

   

     Keterangan : 

            KK            =  Ketuntasan Kelasikal 

                       ∑ STB        =  Jumlah Siswa tuntas belajar   

            ∑  SS      =  Seluruh siswa / obyek penelitian. 

            (Purwanto, 2002:56).                     
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             Kriteria Penilaian:       

 

N0 

 

 

Tingkat Keberhasilan 
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60   -  79% 

 

 

 

Tinggi 
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40   -  59% 

 

 

 

Sedang 

 

4 

 

20   -  39% 

 

 

 
 

Rendah 

 

5 
 

≤20% 

 

 

 

 
 

Sangat Rendah 

             (sumber: Aqib,2009:41) 

           

3.6     Urutan Tindakan Kelas 

 

           Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan, dengan berbagai kemungkinan yang dianggap perlu.  Setiap siklus 

terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

           3.6.1   Siklus  I 

                      Fokus pembelajaran pada siklus I adalah pada materi pelajaran 

IPA yang akan dilaksanakan dua kali pertemuan. Adapun pelaksanaan 

siklus I secara rinci meliputi langkah-langkah sebagai berikut:     

A. Perencanaan 

      Dalam perencanaan meliputi:  

      1.  Membuat rencana pelaksanaan 

                     Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan    

media realia sesuai dengan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan dengan tema “Lingkungan”.   
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                Standar Kompetensi: 

    a.  IPA             : Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan    

tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta 

sebagai tempat hidup makhluk hidup. 

    b.  PKn           :  Membiasakan hidup bergotong royong. 

    c. Matematika: Melakukan penjumlahan dan pengurangan    

bilangan sampai 500.     

        Kompetensi Dasar : 

        a.  IPA          :   Mengenal bagian-bagian utama hewan dan 

tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui 

pengamatan. 

         b.  PKn      : Mengenal pentingnya hudup rukun, saling berbagi      

dan tolong menolong,  

       c. Matematika : Membandingkan bilangan 1 – 500 

                            Indikator       

a.    IPA         :   -  Mengidentifikasi bagian utama tubuh hewan 

                                                 disekitar rumah. 

 -  Mengidentifiksi bagian utama tumbuhan 

b.  PKn          :      Menjelaskan arti rukun. 

c. Matematika  :   -   Menentukan bilangan 1 – 500 

            -   Menentukan bilangan lebih besar 
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       2.   Menyiapkan soal post-test untuk diberikan pada siswa dalam proses 

             pembelajaran berlangsung untuk mengetahui data hasil belajar siswa. 

       3.   Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) pada saat proses pembelajaran. 

       4.   Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa 

             selama dalam proses pembelajaran. 

       5.   Menyiapkan perangkat media realia. 

B. Pelaksanaan 

                 Kegiatan pembelajaran adalah : 

           1.  Pendahuluan 

      a.   Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

             b.     Memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “pernahkah 

                           kalian  melihat hewan yang berkaki empat dan berkaki dua ?”. 

          2.  Kegiatan inti 

  a   Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan tema “Diri sendiri” 

       dengan menggunakan media yang telah disediakan. 

b. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) yang telah 

dipersiapkan untuk siswa. 

c. Guru mengawasi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan 

   dalam menyelesaikan lembar kerja. 

d. Guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. 
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2  Penutup 
 

                       a.   Mengevaluasi hasil belajar siswa. 

                               b.  guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

                  Selama proses pembelajaran, dilaksanakan observasi oleh  

observer. Pada akhir pembelajaran siklus I diperoleh data observasi 

dan hasil belajar siswa, maka dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan   pembelajaran siklus I tersebut, sehingga hasil refleksi 

akan menjadi  acuan untuk menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran siklus II. 

            C.   Evaluasi  

          Tahap ini dilakukan secara bersamaan pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung.  Pelaksanaan evaluasi penelitian tindakan 

kelas dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar evaluasi 

untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

            D.   Refleksi 

          Hal-hal yang dilakukan dalam refleksi adalah membahas hal-hal 

yang terjadi dalam siklus I yang dilakukan oleh peneliti.  Bila terdapat 

kelemahan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan pada 

perencanaan tindakan pada siklus II. Sedangkan keberhasilan dalam 

pembelajaran pada siklus I akan dipertahankan pada siklus II. 



28 
 

 3.6.2    Siklus  II 

             Pada siklus II secara rinci melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

            A.   Perencanaan 

                  Kegiatan dalam perencanaan meliputi: 

1. Mendata masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran 

dilaksanakan pada siklus I dalam mata pelajaran IPA, PKn dan 

matematika dengan tema “diri sendiri”. 

2. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II    

berdasarkan refleksi pada siklus I. 

3.  Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media realia sesuai dengan Kompetensi Dasar 

yang telah ditetapkan.  

                                Standar Kompetensi adalah: 

                   a.   IPA           :   Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan 

dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan 

tumbuhan serta berbagai tempat hidup 

makhluk hidup. 

                           b.  PKn           :    Memembiasakanhidup bergotong royong. 

 c. Matematika : Melakukan penjumlahan dan pengurangan  

bilangan  sampai 500.  
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              Kompetensi Dasar 

                                a. IPA               :    Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair 

                            yang ada di lingkungan sekitar. 

              b.  PKn               :     Mengenal pentingnya hidup rukun, saling  

berbagi dan tolong menolong. 

                              c. Matematika      :   Membandingkan bilangan 1 – 500 

                              Indikator 

                  a.  IPA               :   -Menjelaskan sifat benda padat. 

         -Menjelaskan sifat benda cair. 

                  b.  PKn               :    Menyebutkan manfaat saling berbagi 

                                                            dengan  teman. 

                c.  Matematika      :  - Menentukan bilangan lebih kecil. 

                         - Membandingkan dua bilangan dengan 

                                                              simbol. 

4. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan diberikan pada 

siswa. 

5. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

6.  Menetapkan jenis data yang dikumpulkan, baik data kualitatif 

maupun data kuantitatif.  
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         B.     Pelaksanaan 

               Fokus pembelajaran pada siklus II adalah pada materi pelajaran   

dengan tema “diri sendiri” yang akan dilaksanakan dua jam pelajaran. 

    1.   Pendahuluan 

           a.  Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

        b. Memberikan apersepsi tentang materi makhluk hidup, sikap yang       

baik  sesama makhluk hidup dan mengenal makhluk hidup yang 

menguntungkan dan yang membahayakan. 

1   Kegiatan inti 

a.  Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan tema “diri sendiri” 

dengan menggunakan media realia yang telah disediaka. 

b. Guru membagi Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah dipersiapkan. 

c. Guru mengawasi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan 

memahami tugasnya dalam menyelesaikan lembar kerja. 

d. Guru memeriksa hasil kerja siswa dalam menyelesaikan lembar kerja 

dan memperbaiki jika masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam  

mengerjakan lembar kerja. 

e. Guru memberikan soal pos-tes dan siswa mengerjakan soal-soal   pos tes 

secara individual. 

f.   Guru memeriksa hasil tes. 
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  3.  Penutup 

 

      a.  Memberikan kesimpulan pembelajaran. 

             b.  Mengevaluasi tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan 

                  pembelajaran.  

      c.  Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran .       

                         Pada akhir pembelajaran siklus II diperoleh data observasi dan 

hasil belajar siswa, maka dapat diketahui keberhasilan dan kelemahan 

pembelajaran siklus II tersebut, sehingga hasil refleksinya akan 

dibandingkan dengan data observasi dan hasil belajar pra siklus dan 

siklus I.  

           C.    Evaluasi    

          Tahap ini dilaksanakan secara bersamaan pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa yaitu dengan mencatat nilai aktivitas dan hasil 

belajar IPA yang diperoleh dari evaluasi hasil belajar setelah siklus 

tindakan dilaksanakan. 

           D.    Refleksi 

           Hal-hal yang dilakukan dalam refleksi adalah membahas hal-hal 

yang terjadi pada siklus I dan siklus II yang dilakukan oleh peneliti. Data 

hasil belajar dan hasil observasi selanjutnya dilakukan analisis data 

sebagai kajian untuk melakukan refleksi, dengan demikian dapat diketahui 
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perkembangan aktivitas dan hasil belajar pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media realia pada siklus I dan siklus II. 

3.6.3  Indikator Keberhasilan 

 

3.6.3.1 Peningkatan aktivitas guru dan siswa khususnya pada  

matapelajaran IPA pada setiap siklus. 

3.6.3.2 Peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada setiap siklusnya. 

 

 


