
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Setting Penelitian 

3.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SD Swasta Swadhipa Natar 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Pemilihan sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa khususnya kelas IV. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I (Ganjil), yaitu pada bulan Juli - 

September Tahun Ajaran 2014/2015. Penentuan waktu penelitian mengacu pada 

kalender pendidikan Sekolah Dasar (SD), karena PTK memerlukan beberapa 

siklus yang membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. 

3.2. Subjek Penelitian 

3.2.1.   Subjek Penelitian  

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Swasta 

Swadhipa Tahun Ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa 

terdiri atas 15 laki-laki dan 13 perempuan dan guru. 
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3.2.2.  Prosedur Penelitian 

  Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian 

tindakan  kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri  empat 

tahapan  yaitu: 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(Sumber: Suharsimi Arikunto) 

 

Prosedur penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah: 

SIKLUS I  

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dari : 

a. Menuliskan KI-KD, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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b. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Membuat lembar observasi aktivitas siswa untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

d. Membuat lembar Instrumen Tes untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Setelah melakukan perencanaan, dilaksanakan tindakan yang merupakan kegiatan 

mengelola proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode Picture and 

Picture. Secara garis besar prosedur yang dilakukan adalah pendahuluan, kegiatan 

inti dan penutup: 

a. Kegiatan Awal/Pendahuluan 

1. Guru mengisi daftar kelas , berdoa, mempersiapkan materi ajar, dan alat 

peraga berupa gambar yag sesuai dengan subtema. 

2. Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis, membaca. 

3. Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan dengan materi yang 

akan disampaikan. 

4. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan inti 

1. Siswa diminta membuka buku siswa. 

2. Siswa mengamati gambar, pastikan semua siswa melakukan tugasnya. 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada 

di buku.  

4. Siswa diberi pertanyaan sesuai gambar yang ada dalam buku. 

5. Siswa menuliskan jawaban di buku. 
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6. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. 

c. Kegiatan akhir 

1. Siswa dan guru mengambil kesimpulan dari materi pelajaran dan hasil diskusi 

yang telah mereka lakukan. 

2. Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan memberikan soal tertulis 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima materi 

pelajaran. 

d. Observasi  

Dalam kegiatan ini hal-hal yang dilakukan diantaranya : 

1. Peneliti mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Secara personal kemampuan siswa diamati dalam menyelesaikan soal. 

3. Secara keseluruhan guru mengamati prestasi siswa dari menyelesaikan  tugas 

yang telah diberikan. 

e. Refleksi   

Setelah RPP diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dilakukan 

pengamatan  dapat dilakukan refleksi yang meliputi : evaluasi, analisis, 

pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam 

perencanaan siklus berikutnya. 

SIKLUS II 

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan dimulai dari : 

a. Menuliskan KI-KD dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran di kelas. 
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c. Membuat lembar observasi aktivitas siswa untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

d. Membuat lembar Instrumen Tes untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. 

2. Pelaksanaan Tindakan  

Setelah melakukan perencanaan, diadakan tindakan yang merupakan kegiatan 

mengelola proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode Picture and 

Picture. Secara garis besar prosedur yang dilakukan adalah pendahuluan, kegiatan 

inti dan penutup 

a. Kegiatan Awal/Pendahuluan 

1. Guru mengisi daftar kelas , berdoa, mempersiapkan materi ajar, dan alat 

peraga. 

2. Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis, membaca. 

3. Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan dengan materi yang 

akan disampaikan. 

4. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan inti 

1. Siswa diminta membuka buku siswa. 

2. Siswa mengamati gambar, pastikan semua siswa melakukan tugasnya. 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada 

di buku.  

4. Siswa diberi pertanyaan sesuai gambar yang ada dalam buku. 

5. Siswa menuliskan jawaban di buku. 

6. Siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. 
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c. Kegiatan akhir 

1. Siswa dan guru mengambil kesimpulan dari materi pelajaran dan hasil diskusi 

yang telah mereka lakukan. 

2. Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan memberikan soal tertulis 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima materi 

pelajaran. 

3. Observasi  

Dalam kegiatan ini hal-hal yang dilakukan diantaranya : 

1. Peneliti mengamati aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Secara personal kemampuan siswa diamati dalam menyelesaikan soal. 

3. Secara keseluruhan guru mengamati prestasi siswa dari menyelesaikan  tugas 

yang telah diberikan. 

4. Refleksi   

Setelah RPP diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan dilakukan 

pengamatan  dapat dapat dilakukan refleksi yang meliputi : evaluasi, analisis, 

pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam 

perencanaan siklus berikutnya. 

3.3  Sumber Data 

Sumber data dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Siswa 

a. Aktivitas siswa yang diperoleh langsung dari subjek penelitian secara 

langsung melalui observasi terhadap kegiataan pembelajaran siswa. 

b. Hasil belajar siswa berupa data nilai hasil semester genap kelas IV SD Swasta 

Swadhipa  Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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2. Guru 

Kinerja guru dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Swasta Swadhipa  Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Tes  

Untuk mendapatkan data hasil belajar dengan memberikan tes kepada subjek, 

setiap akhir siklus tatap muka, untuk selajutnya dianalisis peningkatan hasil 

belajar. 

b. Non Tes  

Berupa Observasi, melakukan pengamatan terhadap keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dan kinerja guru. 

3.4.2. Alat Pengumpulan Data  

Cara pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini menggunakan alat penelitian 

yaitu : 

a. Lembar Instrumen Tes 

b. Lembar observasi aktivitas belajar siswa selama mengikuti pelajaran. 

3.5. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data hasil belajar  yaitu nilai yang 

diperoleh siswa setelah tes.  

     Skor perolehan 

            Nilai =                             x 100  

         Skor maksimal 
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3.6. Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apabila nilai individu siswa Tema Berbagai Pekerjaan mencapai KKM yaitu 

60. 

2. Apabila keaktifan siswa dalam menyelesaikan serangkaian tes, baik tes 

formatif, tes sumatif maupun tes keterampilan telah mencapai lebih dari 70%. 

3. Penggunaan metode Picture and Picture dinyatakan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar Tema Berbagai Pekerjaan, jika minimal 70% dari 

jumlah siswa mendapat nilai di atas 60. 

 


