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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN 4 Kresno Widodo Kecamatan 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

2. Waktu Penelitian  

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan April s/d Juni (semester genap) 

Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 

B. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian  adalah siswa kelas IV dengan jumlah 16 (enam belas) 

siswa, yang terdiri atas 7 (tujuh) siswa laki-laki dan 9 (sembilan) siswa 

perempuan. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas yang berbentuk siklus. Menurut Kemis (dalam Riyanto, 2010: 49) 

menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan upaya menguji cobakan 

ide-ide kedalam praktek untuk memperbaiki atau merubah sesuatu agar 

memperoleh dampak nyata dari situasi.  
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Kemmis & Taggart (dalam Riyanto, 2010: 51) menyatakan bahwa penelitian 

tindakan adalah suatu bentuk penelitian replektif diri yang secara kolektif 

dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan 

keadilan praktek pendidikan dan sosial mereka, serta pemahaman mereka 

mengenai praktek ini dan terhadap situasi tempat dilakukan praktek-praktek 

ini.  

Sedangkan menurut Eliot, (dalam Riyanto, 2010: 43). penelitian tindakan 

merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan yang ada didalamnya. Seluruh prosesnya yang meliputi 

telaah, diaknosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan dampak 

menjalin hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan 

profesional.  

Berdasarkan definisi penelitian tindakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan adalah suatu kegiatan atau tindakan dengan menguji 

cobakan suatu gagasan kedalam praktek atau situasi nyata dalam lingkup 

terbatas, dengan harapan kegiatan tersebut mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran.  

Penelitian  tindakan ini dilakukan sebanyak dua siklus. Setiap  siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan. Setiap pertemuan meliputi perencanaan (rencana), 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan secara berulang.  

Sebagaimana dinyatakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (dalam Riyanto, 

2010: 58).  penelitian tindakan merupakan penelitian yang bersiklus, yang 
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terdiri dari rencana, aksi, observasi dan refleksi yang dilakukan secara 

berulang. 

Berikut ini gambaran siklus tindakan model Kemmis dan Mc Taggart (2010: 

58).  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Siklus Penelitian Tindakan model Kemmis dan Mc Taggart 

Prosedur penelitian seperti tergambar di atas diterjemahkan sebagai berikut:  

Siklus I  

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan berbagai macam 

keperluan yang digunakan pada pelaksanan tindakan seperti; membuat 

pemetaan pembelajaran, silabus pembelajaran, Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar penilaian, 

lembar observasi, materi pembelajaran, soal-soal tes, serta memilih media 

yang tepat untuk digunakan pada saat pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan model pembelajaran yang  

diterapkan yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini adalah 

sebagai berikut; 

2.1  Kegiatan awal  

2.1.1 Mempersiapkan kelas  

2.1.2 Apersepsi dan motivasi 

2.1.3 Menyampaikan tujuan materi pembelajaran yaitu : sumber 

daya alam dan pemanfaatannya. 

2.2  Kegiatan inti 

2.2.1 Membagi siswa menjadi empat kelompok dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda 

2.2.2 Memberikan rumusan masalah dengan data secukupnya 

2.2.3 Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. 

2.2.4 Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS) 

2.2.5 Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya 
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2.2.6 Konjektur (prakiraan) yang telah dibuat siswa tersebut, 

diperiksa oleh guru pada masing-masing kelompok. 

2.2.7 Setelah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 

(prakiraan) tersebut, maka Verbalisasi konjektur diserahkan 

kembali kepada siswa untuk menyusunya. 

2.2.8 Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, guru menyediakan 

soal-soal latihan untuk memeriksa apakan hasil penemuan itu 

benar.  

2.3 Kegiatan akhir 

2.3.1 Bersama siswa guru memeriksa soal latihan yang mereka 

kerjakan 

2.3.2 Memberikan kesimpulan apakah hasil penemuan siswa itu 

benar? 

2.3.3 Guru memberikan tugas untuk pendalaman materi pelajaran. 

2.3.4 Guru kembali menertibkan siswa 

2.3.5 Menutup pelajaran 

 

3. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti yang dalam pelaksanaanya 

dibantu oleh rekan guru atau teman sejawat yang telah mendapat izin dari 

kepala sekolah, dengan menggunakan pedoman lembar observasi yang 
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telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

aktivitas yang diamati adalah sebagai berikut : 

3.1  Mencatat hal-hal yang dianggap penting 

3.2  Mengajukan pertanyaan 

3.3  Menjawab pertanyaan 

3.4  Berdiskusi / bekerja kelompok 

3.5  Mengerjakan LKS 

Hasil observasi dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi 

terhadap tindakan yang telah dilakukan dan untuk menyusun rencana 

perbaikan berikutnya. 

 

4. Refleksi 

Hasil temuan pada waktu kegiatan pembelajaran, dianalisis dari hasil 

diskusi antara peneliti dengan rekan guru dan dosen pembimbing. 

Kesimpulan dari hasil diskusi dijadikan dasar pertimbangan apakah hasil 

temuan sudah memenuhi target penelitian atau belum.  Jika belum, maka 

hasil temuan dijadikan dasar bagi penyusunan rencana tindakan dalam 

kegiatan pembelajaran berikutnya. 
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Siklus II  

 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti kembali menyiapkan berbagai macam 

keperluan yang akan digunakan dalam pelaksanan tindakan pada siklus ke 

dua seperti; membuat pemetaan pembelajaran, silabus pembelajaran, 

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), 

lembar penilaian, lembar observasi, materi pembelajaran, soal-soal tes, 

serta memilih media yang tepat untuk digunakan pada saat perabaikan 

pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan model pembelajaran yang  

diterapkan yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini adalah 

sebagai berikut; 

1.1 Kegiatan awal  

1.1.1 Mempersiapkan kelas.  

1.1.2 Apersepsi dan motivasi  

1.1.3 Menyampaikan tujuan materi pembelajaran yaitu : teknologi 

pengolahan sumber daya alam. 
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1.2 Kegiatan inti 

1.2.1 Membagi siswa menjadi empat kelompok dengan tingkat 

kemampuan yang berbeda. 

1.2.2 Memberikan rumusan masalah dengan data secukupnya. 

1.2.3 Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. 

1.2.4 Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Lembar Kerja 

Siswa (LKS). 

1.2.5 Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya. 

1.2.6 Konjektur (prakiraan) yang telah dibuat siswa tersebut, 

diperiksa oleh guru pada masing-masing kelompok. 

1.2.7 Setelah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 

(prakiraan) tersebut, maka Verbalisasi konjektur diserahkan 

kembali kepada siswa untuk menyusunya. 

1.2.8 Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, guru menyediakan 

soal-soal latihan untuk memeriksa apakan hasil penemuan itu 

benar.  
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1.3 Kegiatan akhir 

1.3.1 Bersama siswa guru memeriksa soal latihan yang mereka 

kerjakan. 

1.3.2 Memberikan kesimpulan apakah hasil penemuan siswa itu 

benar? 

1.3.3 Guru memberikan tugas untuk pendalaman materi pelajaran 

1.3.4 Guru kembali menertibkan siswa. 

1.3.5 Menutup pelajaran. 

 

3. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti yang dalam pelaksanaanya 

dibantu oleh rekan guru atau teman sejawat yang telah mendapat izin dari 

kepala sekolah, dengan menggunakan pedoman lembar observasi yang 

telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

aktivitas yang diamati adalah sebagai berikut : 

3.1 Mencatat hal-hal yang dianggap penting 

3.2 Mengajukan pertanyaan 

3.3 Menjawab pertanyaan 

3.4 Berdiskusi / bekerja kelompok 

3.5 Mengerjakan LKS 
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Hasil observasi dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan refleksi 

terhadap tindakan yang telah dilakukan dan untuk menyusun rencana 

perbaikan berikutnya. 

 

4. Refleksi 

Hasil temuan pada waktu kegiatan pembelajaran, dianalisis dari hasil 

diskusi antara peneliti dengan rekan guru dan dosen pembimbing. Hasil 

temuan pada siklus ke satu dan siklus ke dua dijadikan dasar dalam 

penarikan kesimpulan, untuk membuktikan adanya peningkatan pada 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Tes 

Tes yang dilakukan oleh peneliti adalah tes pada akhir tindakan yaitu: 

tes tertulis. Tes dilakukan dalam rangka mengetahui peningkatan 

pemahaman siswa terhadap meteri yang dipelajari setelah pemberian 

tindakan. Tes yang di berikan kepada siswa berupa tes soal isian. 

Pemilihan jenis tes tersebut dilakukan untuk mengetahui kepahaman 

dan kejelian siswa dalam menemukan jawaban. 
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b. Non Tes 

Teknik pengumpulan data non tes adalah observasi. Observasi 

dilakukan terhadap aktivitas siswa yang diteliti selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Adapun aktivitas yang diamati selama 

proses pembelajaran adalah ; mencatat hal-hal yang dianggap penting, 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berdiskusi / bekerja 

kelompok dan mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa). 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data disesuaikan dengan teknik yang dipakai yaitu: 

a. Tes  

Karena teknik yang digunakan tes tetulis maka alatnya adalah butir 

soal. Jumlah butir soal yang diberikan disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi pada rencana pelakasanaan pembelajaran.   

b. Non tes 

Alat pengumpulan data non tes yang dipilih peneliti adalah observasi. 

Karena teknik yang digunakan adalah observasi, maka alatnya adalah 

pedoman observasi beserta lembar observasi.  

E. Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data disesuaikan dengan hasil dari data yang di dapat atau 

data yang terkumpul. Teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk data yang berbentuk bilangan / kuantitatif dianalisis dengan 

analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan data kuantitatif 

dari kondisi awal, antara siklus ke satu (I) dan siklus ke dua (II). 

b. Untuk data yang berbentuk kualitatif (kategori) dianalisis dengan 

analisis kualitatif berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari kondisi 

awal, antara siklus ke satu (I) dan siklus ke dua (II). 

2. Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa 

Kisi-kisi aktivitas dengan menggunakan metode penemuan terbimbing 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Pernyataan Skor 

1 
Visual 

activities 

Membaca, memperhatikan  

penjelasan guru 
2 

2 
Oral 

activities 

Mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan 
2 

3 
Motor 

activities 
Mencatat  1 

Jumlah 5 

 

Untuk melihat aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dilakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama 
Aspek yang diobservasi Jumlah 

Skor 
Nilai Taksiran 

1 2 3 4 5 

1 Aa         

2 Ab         

3 Ac         

4 Ad         

5 Ae         

6 Af         

Jumlah         

Rata-rata         

 

Keterangan : 

1. Mencatat hal-hal yang dianggap penting 

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Menjawab pertanyaan  

4. Membaca 

5. Memperhatikan penjelasan guru 

 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data aktivitas 

siswa adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung jumlah chek list pada lembar observasi berdasarkan 

indikator aktivitas belajar siswa, setiap indikator diberi nilai 10. 

2. Kategori tingkat keaktifan siswa, digunakan adalah, jika nilai 

persentase skor 76 s/d 100  kriteria sangat aktif, skor 66 s/d 75 kriteria 

aktif, skor 56 s/d 65 kriteria cukup aktif, skor 50 s/d 55 kriteria tidak 

aktif, skor 10 s/d 49 kriteria sangat tidak aktif. 
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3. Setelah diperoleh jumlah siswa yang aktif maka dilakukan  

perhitungan persentase siswa aktif dengan rumus: 

     %A=  x 100% 

  Keterangan : 

%A : persentase siswa yang aktif 

Na  : Banyaknya siswa yang aktif 

N    : Banyaknya siswa yang hadir 

(Putro Widoyoko, Eko, 2013: 111) 

4. Jika persentase siswa yang aktif mencapai 75% dari jumlah siswa 

yang hadir maka siwa dikatakan aktif . 

5. Kemudian menghitung rata-rata persentase siswa yang aktif untuk 

setiap siklus 

3. Analisis Data Prestasi Belajar Siswa 

Data prestasi belajar yang diperoleh adalah dengan memberikan tes pada 

setiap akhir siklus pembelajaran. Proses analisis untuk data pencapaian 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Lembar Data Perolehan Nilai Prestasi Belajar Siswa 

No Nama Nilai tes Kategori 

1    

2    

3    

4    

dst    

Jumlah    

Nilai tertinggi   

Nilai terendah   

 Rata-rata   
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data prestasi 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung jumlah nilai tertinggi yang mungkin dicapai bila semua 

soal yang dikerjakan itu benar). 

b. Menunjukkan nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa. 

c. Menunjukkan nilai terendah yang dicapai oleh siswa. 

Nilai persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal diperoleh dengan 

rumus : 

 ∑ Siswa Tuntas 

P =      x 100% 

∑ Siswa  

 

(Purwanto, 2008: 102) 

 

 

Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa yang digunakan adalah, jika 

nilai hasil belajar mendapat skor 76 s/d 100  kriteria sangat baik, skor 66 

s/d 75 kriteria baik, skor 56 s/d 65 kriteria cukup, skor 50 s/d 55 kriteria 

tidak baik, skor 10 s/d 49 kriteria sangat tidak baik. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 

1. Tingkat keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran ≥ 75% dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

2. Tingkat ketuntasan klasikal prestasi belajar siswa ≥ 75% dengan  KKM 65. 
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Tabel 3.4 Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Kom 

plek 

sitas 

Sumber 

Daya 

Pendukung 

Intake 

(Potensi 

Siswa) 

Ketuntasan 

KD (%) 

Pendi 

dik*) 

Sarana 

Prasar

ana*) 

 

40-100 40-100 40-100 40-100 

Bumi dan Alam 

Semesta 

11. Memahami 

hubungan 

antara 

sumber 

daya alam 

dengan 

lingkungan, 

teknologi, 

dan 

masyarakat 

11.1 Menjelaskan 

hubu-ngan antara 

sumber daya alam 

dengan 

lingkungan 

65 70 65 60 65 

11.2 Menjelaskan 

hubungan antara 

sumber daya 

alam dengan 

teknologi yang 

digunakan 

 

60 70 50 60 60 

 11.3Menjelaskan 

dampak 

pengambilan 

bahan alam 

terhadap 

pelestarian 

lingkungan 

70 80 70 60 70 

Jumlah 3 Kompetensi Dasar  195 

KKM Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas IV 
195 : 3 = 65,0 

 

 

 

 

 

 

 


