
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian Tindakan kelas merupakan terjemahan dari 

Classroom Action Research, yaitu suatu Action Research yang dilakukan di 

dalam kelas (Wardhani, 2007: 1.3). Prosedur penelitian yang digunakan 

berbentuk siklus (cycle). Siklus ini tidak hanya berlangsung satu kali 

namun dilaksanakan beberapa kali hingga tujuan pembelajaran yang 

diinginkan dapat tercapai. Konsep pokok penelitian menurut Arikunto 

(2006: 16) terdiri dari empat tahapan, yaitu (a) perencanaan, (b) tindakan, 

(c) pengamatan, dan (d) refleksi. 

Alur penelitian dapat dilihat pada bagan siklus berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Diadopsi dari Arikunto, (2006: 7) 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

dst 

Perencanaan 

Pengamatan 
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3.2 Setting Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah seorang guru 

dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah yang 

berjumlah 26 orang siswa terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 13 

orang perempuan. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di SD Negeri 3 Tempuran 

Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian selama 6 bulan, yaitu terhitung 

dari bulan Desember 2012 sampai Mei 2013. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan yaitu observasi. Observasi 

digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam kelompok selama 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model problem based 

learning.  

3.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah sekumpulan pertanyaan atau latihan serta alat yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006: 150). Teknik tes ini digunakan untuk mendapatkan 
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data yang bersifat kuantitatif (angka). Melalui tes ini akan diketahui 

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

model problem based learning. 

 

3.4 Alat Pengumpul Data 

Pada penelitian ini digunakan alat-alat pengumpul data sebagai berikut. 

3.4.1 Lembar Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data 

dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi 

penelitian. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan kondisi/interaksi belajar-mengajar, tingkah laku, 

dan interaksi kelompok (Kusumah, 2009: 66). Pada penelitian ini 

lembar panduan observasi dirancang oleh peneliti. Kegiatan observasi 

ini dilakukan untuk mengetahui motivasi siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, baik dalam kelompok maupun individu. 

3.4.2 Soal-soal Tes 

Tes dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengungkapkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

serta mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model problem based learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Deskriptif Analitik 

Deskriptif analitik akan digunakan untuk menganalisis data 

yang menunjukkan dinamika proses yaitu, data tentang motivasi 

siswa, dan kinerja guru selama pembelajaran berlangsung. 

a. Nilai motivasi belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

N = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

N = nilai yang dicari 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimum  

100 = bilangan tetap 

(Diadopsi dari Purwanto, 2009: 102) 

Tabel 3 Kategori Motivasi 
No Rentang nilai Kategori 

1 0 – 20 Sangat kurang 

2 21- 40 Kurang  

3 41 – 60 Cukup  

4 61 – 80 Baik 

5 81 – 100 Sangat baik 

      (Dimodifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

b. Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus: 

N = 
 

  
 x 100 

Keterangan : 

N   = nilai yang dicari 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimum ideal  
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100 = bilangan tetap 

(Adaptasi dari Purwanto, 2009: 102) 

Tabel 4 Kategori kinerja guru mengajar berdasarkan perolehan 

              nilai. 

Nilai kinerja (NK) Yang 

Diperoleh 

Kualifikasi 

80 ≤ NK ≤ 100  Sangat baik 

60 ≤ NK ≤ 80  Baik 

40 ≤ NK ≤ 60  Cukup 

20 ≤ NK ≤ 40  Kurang  

0 ≤NK ≤ 20  Sangat kurang 

(sumber Prayitno, 2010: 49) 

 

3.5.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar siswa terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari. Nilai 

tes hasil belajar siswa diperoleh dari tes pada setiap siklus.  

Nilai individual ini diperoleh menggunakan rumus: 

S  = 
 

 
 x 100 

Keterangan: 

S  : nilai yang dicari atau diharapkan 

R : skor yang diperoleh 

N : skor maksimum dari tes 

100 : bilangan tetap 

(Adopsi dari Purwanto, 2009: 112) 

 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh dengan rumus: 

X = 
∑                

∑                
 x 100  
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Ketuntasan klasikal diperoleh dengan rumus: 

  
∑                 

∑      
 × 100  

Tabel 5. Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa  

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

> 80 % Sangat tinggi 

60-79 % Tinggi 

40-59 % Sedang 

20-39 % Rendah 

< 20 % Sangat rendah 

(adaptasi dari Aqib, 2009: 41) 

 

 

3.6 Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dengan berbagai 

kemungkinan yang dianggap perlu. Setiap siklus yang dilaksanakan terdiri 

dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.6.1 Siklus 1 

1. Tahap Perencanaan 

Pada siklus 1 materi pembelajarannya adalah ”Perkembangan 

teknologi produksi, transportasi dan komunikasi”. Hal-hal yang 

dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut. 

a) Menyiapkan rencana pembelajaran dan bahan ajar yang 

disesuaikan dengan silabus. 

b) Menyiapkan instrument penelitian yang terdiri dari lembar 

observasi untuk kegiatan guru, dan siswa, lembar kerja siswa, 

dan alat evaluasi. 

c) Menyiapkan alat, sarana, dan bahan pendukung yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengelola 

proses pembelajaran IPS dengan menggunakan model problem 

based learning. Penerapannya mengacu pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disesuaikan dengan 

fase-fase pada model problem based learning. Secara rinci 

pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

1) Pengondisian kelas 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Guru memberikan apersepsi yang orientasinya pada 

pemunculan masalah.  

b. Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 5–6 orang. Dalam setiap kelompok ditunjuk 

seorang ketua dan sekretaris. 

2. Guru memberikan pengarahan tentang tugas yang harus 

dikerjakan oleh setiap kelompok   

3. Guru membimbing siswa untuk dapat mengumpulkan 

informasi, seperti meminta siswa mencari referensi di 

perpustakaan, diskusi, dan bertanya. 

4. Setelah melakukan penyelidikan dan diskusi, siswa diminta 

untuk membuat laporan dari hasil penyelidikannya dalam 
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memecahkan masalah dan mempresentasikannya di depan 

kelas secara bergantian. 

5. Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi hasil laporan dari kelompok yang sedang 

presentasi. 

6. Guru dan siswa melakukan analisis dan evaluasi terhadap 

penyelidikan yang telah dilakukan siswa dan hasil laporan.  

7. Guru memberikan tes hasil belajar untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi. 

c. Penutup  

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan penguatan kepada seluruh siswa. 

3. Guru menutup pembelajaran. 

 

3. Tahap Observasi 

a. Melakukan pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dalam menerapkan Model problem based learning. 

b. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat 

penerapan model problem based learning dengan lembar 

observasi yang telah dibuat. 

 

4. Tahap Refleksi 

a. Menganalisis kekurangan dan keberhasilan guru dalam 

menerapkan model problem based learning.  
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b. Menganalisis hasil observasi motivasi dan hasil belajar siswa 

selama pembelajaran dengan Model problem based learning. 

c. Berdiskusi dengan guru untuk merencanakan perbaikan 

pembelajaran sebagai tindak lanjut pertemuan selanjutnya. 

 

3.6.2 Siklus 2 

1. Perencanaan 

Pada siklus 2 ini kegiatan dibuat dengan membuat rencana 

pembelajaran secara kolaboratif antara peneliti dan guru seperti 

siklus sebelumnya berdasarkan refleksi pada siklus I yang 

membedakan hanya materinya. 

 

2. Pelaksanaan 

Pada siklus 2 tindakan yang dilakukan sama seperti siklus I yang 

disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I. 

 

3. Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan alat bantu berupa lembar observasi. Lembar 

observasi yang disiapkan meliputi lembar observasi tentang 

motivasi siswa dan kinerja guru. 

 

4. Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi terhadap siklus II baik itukelebhan 

atau kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. Jika 

pada siklus II pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan telah 
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terjadi peningkatan dibandingkan dengan siklus sebelumnya, maka 

penelitian dianggap cukup. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

dikatakan berhasil apabila:  

1. Adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

3 Tempuran, Lampung Tengah pada setiap siklusnya 

2. Pembelajaran di kelas dianggap tuntas apabila ≥75% dari jumlah siswa 

mencapai nilai ˃  67 untuk mata pelajaran IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


