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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Trimulya Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan Kelas VIIIA Tahun Pelajaran 2013-2014 Semester 

genap, pada pokok bahasa:”Memahami Usaha Manusia Memenuhi Kebutuhan”.  

Jumlah siswa kelas VIIIA adalah 45 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 25 

siswa perempuan. 

 

3.2   Faktor Yang Diselidiki 

Untuk menjawab permasalahan di atas, ada beberapa faktor yang ingin diselidiki.  

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Siswa. 

Dengan melihat sikap dan tindakan siswa dalam melakukan pekerjaan 

dengan menggunakan LKS, yang merupakan dasar dari penilaian bahwa 

siswa tersebut sudah aktif.  Jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif yang berupa lembar pengamatan aktifitas belajar yang dilakukan 

oleh mitra.  Data ini untuk mengetahui jenis aktifitas belajar siswa pada 

waktu mengerjakan LKS.  Selain itu digunakan juga data kuantitatif yang 
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berupa angket aktifitas belajar siswa.  Data ini untuk mengetahui 

peningkatan aktifitas belajar siswa. 

b. Faktor Guru. 

Melihat dari cara guru merencanakan pembelajaran dan bagaimana 

pelaksanaan di dalam kelas apakah sudah tepat dalam proses pemberian 

LKS, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan alat 

pengumpul data berupa rencana pembelajaran dan lembar pengamatan 

guru mengajar oleh mitra serta lembar catatan lapangan.  Data yang diperoleh 

untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan LKS. 

 

3.3    Rencana Tindakan Kelas 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus atau lebih.  Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai.  Sehingga suatu siklus 

yang dianggap sudah ideal yaitu siklus yang sudah dianggap paling baik. 

Untuk mengetahui aktifitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, penulis 

akan mengadakan wawancara terhadap siswa yang berfungsi sebagai tolak ukur 

pada waktu penelitian, sedangkan observasi anak dilakukan untuk mengetahui 

aktifitas siswa dalam pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dan observasi awal maka dalam refleksi ditetapkan bahwa 

tindakan yang digunakan untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa adalah 

menggunakan LKS pada proses pembelajaran. 
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Selanjutnya dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan prosedur. (1) 

Perencanaan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi, (4) Refleksi, dalam  setiap 

siklus.  Secara rinci prosedur ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

A. Siklus Pertama 

Langkah yang akan dilakukan adalah: 

 

1. Perencanaan : 

a. Membuat Analisis Materi Pembelajaran 

b. Membuat  Satuan Pelajaran dan Rencana Program Pembelajaran 

c. Membuat Lembar Kerja Siswa 

d. Membuat instrument observasi dan wawancara 

e. Menyediakan gambar 

f. Menyiapkan alat perekam (catatan lapangan) 

 

2. Pelaksanaan Tindakan I 

Peneliti/guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan skenario 

sebagai berikut: 

 

Tindakan Guru: 

a. Guru mengabsen siswa, memotivasi siswa dan memberikan apersepsi 

mengenai usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup. 

b. Guru menyampaikan materi pokok dengan ceramah bervariasi dan alat 

peraga. 
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c. Setelah menyampaikan materi pokok, guru menyampaikan LKS 

kepada masing-masing siswa untuk dibaca dan dikerjakan. Kemudian 

guru berkeliling untuk mengamati kegiatan siswa dalam mengerjakan 

LKS tersebut. 

d. Setelah waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS selesai, guru 

menarik kembali LKS tersebut untuk diperiksa hasil pekerjaannya. 

e. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan post test 

secara lisan. 

 

Tindakan Siswa: 

a. Siswa mempersiapkan diri dengan menyiapkan alat tulis menulis dan 

buku paket. 

b. Sewaktu guru mengabsen, siswa menjawab kemudian memperhatikan 

arahan-arahan dari guru. 

c. Siswa mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak penjelasan guru 

baik melalui alat peraga serta siswa ikut aktif menjawab pertanyaan 

guru. 

d. Siswa menerima LKS, membaca dan memberikan jawaban pada LKS 

tersebut. 

e. Siswa mengumpulkan LKS. 

f. Siswa menjawab pertanyaan post test secara lisan. 
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3. Pelaksanaan Tindakan II 

 

Tindakan Guru: 

a. Guru mengabsen siswa, memotivasi siswa dan menghubungkan materi 

yang lalu dengan materi hari ini. 

b. Guru menyampaikan materi pokok dengan ceramah bervariasi dan alat 

peraga berupa “gambar/foto”. 

c. Guru menyampaikan LKS kepada masing-masing siswa kemudian 

membentuk kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 

orang. 

d. Guru mengontrol pekerjaan siswa dan memberi penjelasan bagi 

kelompok  yang belum mengerti. 

e. Guru menarik kembali LKS tersebut untuk diperiksa hasil 

pekerjaannya. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan post-test 

secara tertulis. 

g. Refleksi. 

 

Tindakan Siswa:  

a. Siswa mempersiapkan diri dengan menyiapkan alat tulis menulis dan 

buku paket. 

b. Sewaktu guru mengabsen, siswa menjawab kemudian memperhatikan 

motivasi-motivasi yang disampaikan guru. 
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c. Siswa mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak penjelasan 

materi pokok dari guru baik secara ceramah maupun alat peraga. 

d. Siswa berperan serta dalam tanya jawab. 

e. Siswa menerima LKS, membaca dan menjawab pertanyaan yang 

terdapat di LKS. 

f. Siswa mengumpulkan LKS. 

g. Siswa menjawab pertanyaan dalam lembaran jawaban post test. 

h. Refleksi. 

 

4. Pelaksanaan Tindakan III 

Pada pelaksanaan tindakan III ini, tindakan yang akan dilakukan masih 

sama dengan tindakan II, namun dapat dimungkinkan untuk melakukan 

perubahan sesuai dengan hasil refleksi. 

 

B. Siklus Kedua 

Pada siklus kedua, kegiatan perencanaan yang dibuat masih sama dengan 

siklus pertama kecuali membuat Rencana Program Pengajaran 

 

Pelaksanaannya juga masih mengacu pada pelaksanaan siklus pertama, namun 

pada point c (pemberian LKS) akan memperhatikan temuan-temuan pada 

siklus pertama. 
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C. Siklus Ketiga 

Pada siklus ketiga, kegiatan perencanaan dibuat masih sama dengan siklus 

kedua kecuali membuat Rencana Program Pengajaran. 

Pelaksanaannya juga masih sama mengacu pada pelaksanaan sikulus kedua, 

namun pada point c (pemberian LKS) akan memperhatikan temuan-temuan 

dari hasil refleksi siklus kedua.  

 

 

3.4. Data dan Cara Pengambilannya 

1. Sumber Data : Jenis data yang didapatkan adalah siswa dan guru. 

2. Jenis Data  : Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dan data  

  kualitatif. 

a. Data Kualitatif terdiri dari : 

- Data hasil belajar 

- Data hasil angket aktivitas belajar siswa 

- Data hasil pengamatan 

b. Data kualitataif terdiri dari: 

- Data catatan lapangan 

- Data rencana pembelajaran 

 

3. Cara Pengambilan Data 

a. Data dari hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa. 

b. Data aktivitas belajar siswa diambil dengan memberikan angket aktivitas 

belajar siswa yang dilaksanakan 3 kali, yaitu sebelum tindakan, setelah 
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siklus ke dua.  Selain itu data aktivitas belajar siswa diambil pula dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa oleh mitra. 

c. Data tentang kegiatan belajar mengajar pada saat dilaksanakannya 

tindakan, diambil dengan menggunakan lembar observasi dan catatan 

lapangan. 

 

4. Observasi 

a. Pelaksanaan observasi adalah mitra, yaitu seorang guru di SMP Trimulya 

Tanjung Bintang Lampung Selatan yang telah mendapatkan pengalaman 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas.  

b. Obyek yang di observasi : 

Guru: 

- Persiapan-persiapan yang dibuat guru berupa Analisis Materi Pokok, 

Rencana Program Pengajaran, alat peraga, lembar kerja siswa. 

- Pelaksanaan tindakan: yang di observasi meliputi; penampilan, 

motivasi siswa, suara, penguasaan materi, penggunaan alat dan bahan, 

menjelaskan mekanisme kerja LKS, dan memantau kesukaran siswa 

dalam mengerjakan LKS. 

Siswa: 

Yang di observasi: 

- Persiapan siswa menerima pelajaran, berupa: kelengkapan alat tulis 

menulis dan buku paket. 
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- Tindakan kelas yang dilakukan siswa meliputi: membaca, 

memperhatikan, mendengarkan, diskusi, membuat kesimpulan dan 

lain-lain seperti tertulis dalam lembar observasi. 

c.  Alat Obesrvasi 

Untuk dapat mengobservasi dari objek di atas dibuatlah alat observasi 

yaitu; observasi terstruktur dan angket. 

 

5. Refleksi 

Data data instrument yang diperoleh selama kegiatan di atas dianalisis oleh 

guru dan mitra untuk mengetahui kegagalan dan kesalahan.  Untuk 

selanjutnya menentukan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam 

siklus berikutnya. 

 

3.5. Indikator Kerja  

3.5.1. Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini, yang diamati adalah aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas sebagai ukurannya adalah siswa membaca isi LKS, siswa 

mengerjakan LKS dengan dibantu buku paket, siswa melakukan diskusi, siswa 

bergairah atau bersemangat dalam mengerjakan LKS. 

 

Siswa secara individu dikatakan aktif jika siswa tersebut telah melakukan tiga atau 

lebih dari jenis aktivitas yang menjadi indikator tersebut di atas. Sedang secara 

klasikal, siswa dikatakan aktif  jika di kelas tersebut telah terdapat 85% siswa 

yang aktif. 
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3.5.2.  Indikator Ketuntasan Belajar 

1. Ketuntusan Belajar Individu 

Seorang siswa disebut telah tuntas belajar bila ia telah mencapai skor 65% 

atau  nilai 65. 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Suatu kelas disebut telah tuntas belajar apabila di kelas tersebut telah terdapat 

85% yang telah mencapai daya serap ≥ 65%. (Kurikulum SMP Petunjuk PBM 

Depdikbud 1994). 

 


