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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah di SD Negeri 2 Kresnowidodo di 

Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.  

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2014/2015, yaitu bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan 

Agustus 2014. 

 

B.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014, dengan jumlah siswa 18 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 6 

perempuan, siswa dikelompokkan menjadi lima kelompok. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus sampai 

indikatornya tercapai, dimana tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali tatap 

muka. Setiap siklus terdiri dari 4 (empat fase) kegiatan, kegiatan tersebut 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas, 
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maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Suharjono 

(dalam Takari 2008: 11). Setiap siklus meliputi rencana (planning), tindakan 

(action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan 

pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Penjelasan untuk per 

siklusnya adalah: 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian, peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, 

termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati 

hasil atau dampak dan diterapkannya metode pembelajaran demonstrasi. 

3. Refleksi, peneliti bersama teman sejawat (observer) mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan 

berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus 

berikutnya. 
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Adapun tahapan per siklus menurut Suharjono (dalam Takari 2008: 11) dapat 

di lihat pada gambar di bawah ini: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian Tindakan Kelas Per Siklus 

Rencana penelitian minimal dalam dua putaran, dimana masing-masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan 

membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir 

masing-masing putaran. Dibuat dalam beberapa  putaran dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem pengajaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS II 
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Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini adalah menyusun rancangan pembelajaran dan 

menyusun lembar kegiatan yang akan diberikan kepada siswa saat belajar, 

merancang alat penelitian yang akan digunakan sebagai tindakan, antara 

lain sebagai berikut: 1) menganalisis Silabus/Kurikulum 2013, 2) 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran IPA, 3) 

menyiapkan media sumber daya alam dan pemanfaatannya, 4) menyiapkan 

instrumen (tes akhir), 5) tes dan pedoman observasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan. Prosesnya mengikuti skenario pembelajaran. Adapun 

urutannya sebagai berikut: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapatkan nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain. 
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f. Kesimpulan. 

3. Observasi 

Pada saat pembelajaran berlangsung seorang observer melakukan 

observasi kinerja guru dan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

4. Refleksi 

Tahapan penelitian mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan dengan menggunakan berbagai kriteria. Refleksi 

dilakukan dengan mengidentifikasikan rencana tindakan yang terlaksana 

dan belum terlaksana serta efek-efek yang timbul karena tindakan yang 

bersangkutan serta penentuan tingkat perkembangan atau keberhasilan 

penerapan tindakan. 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I maka peneliti berusaha untuk 

memperbaiki kinerjanya pada siklus II. Pada siklus II peneliti berusaha 

untuk lebih membimbing siswa untuk menemukan konsep dan menegur 

siswa yang tidak saling membantu dalam kelompoknya. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Proses pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus I tetapi 
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pelaksanaannya berdasarkan hasil refleksi siklus I. Pada tahap ini peneliti 

menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan diantaranya satuan pembelajaran, 

rencana pembelajaran dan media pembelajaran seperti RPP. 

3. Observasi 

Pada saat pembelajaran berlangsung seorang observer melakukan 

observasi kinerja guru dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 

4. Refleksi 

Selain proses pembelajaran penelitian ini juga melakukan pemantauan dan 

evaluasi. Pemantauan terhadap pembelajaran menggunakan alat-alat bantu 

berupa catatan yang bertujuan untuk menentukan jenis tindakan perbaikan 

pada pembelajaran siklus berikutnya. 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang dilakukan menggunakan : 

1. Tes Prestasi Belajar 

2. Lembar panduan observasi aktivitas siswa 

3. Lembar panduan observasi aktivitas guru  

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pengumpulan data aktivitas siswa 

dilakukan dengan menggunakan lembar aktivitas siswa. Lembar aktivitas 
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siswa digunakan untuk mengamati kegiatan siswa yang tidak relevan 

terhadap pembelajaran. Hal dasar yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran adalah adanya aktivitas siswa dalam belajar.  

 

Data aktivitas siswa ini dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, 

karena data yang berbentuk kategori/kualitatif. Teknik ini digunakan untuk 

menganalisis sejauh mana tingkat tingkat keberhasilan dalam penelitian 

tindakan kelas. Data diperoleh dari rencana pembelajaran dan lembar 

observasi. 

 

b. Data Pengelolaan Pembelajaran Di Kelas 

Data pengelolaan pembelajaran diperoleh dari hasil observasi oleh 

observer melalui lembar observasi terfokus pengelolaan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan tahap-tahap berupa langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif learing. Hal-hal yang diamati adalah berupa 

tingkah langkah-langkah pembelajaran, diambil pada saat proses tindakan 

pembelajaran oleh guru berlangsung, kegiatan belajar yang sesuai dengan 

indikator akan diberi tanda V. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif, 

analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data aktivitas siswa 

dan kinerja guru selama pembelajaran berlangsung. Data diperoleh dengan 
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mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas siswa dan 

kinerja guru dengan menggunakan lembar observasi. 

 

a.   Aktivitas belajar siswa 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Pernyataan Skor 

1 
Visual 

activities 

Mendengarkan dan memperhatikan  

penjelasan guru, mengikuti 

pembelajaran 

3 

2 
Oral 

activities 

Mengajukan pertanyaan, mengemu-

kakan  dan menjawab pertanyaan, 

memberikan dan mengemukakan  

pendapat 

3 

3 
Motor 

activities 

Melaksakan interuksi, menyelesaikan 

tugas 
2 

4 
Mental 

activities 
Memecahkan masalah 1 

5 
Emotional 

activities 

Menghormati guru, berinteraksi 

dengan teman, menghargai dan tidak 

mengganggu teman 

3 

Jumlah 12 

 

 

Tabel 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Aktivitas Siswa dalam 

Pembelajaran 

 

No Aspek Indikator Kriteria 

Penilaian 

1 Interaksi siswa 

dengan guru 

selama proses 

pembelajaran 

(a) Melaksanakan intruksi/ 

perintah guru; 

(b) Mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

seksama; 

(c) Menghormati dan 

menghargai guru 

  

 

Nilai 3, jika tiga 

indikator masing-

masing aspek 

terpenuhi 

 

 

 

Nilai 2, jika dua 

indikator masing-

masing aspek 

2 Interaksi antar 

sesama siswa 

selama proses 

pembelajaran 

berlangsung 

(a) Berinteraksi sesama 

teman dengan baik; 

(b) Menghargai pendapat 

teman;  

(c) Tidak mengganggu 
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teman terpenuhi 

 

 

 

 

Nilai 1, jika satu 

indikator masing-

masing aspek 

terpenuhi 

 

 

 

Nilai 0, jika tidak 

ada indikator 

masing-masing 

aspek yang 

terpenuhi 

3 Aktivitas siswa 

dalam 

kelompoknya 

(a) Berdiskusi 

memecahkan masalah 

dalam kelompok; 

(b) Bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas 

kelompok; 

(c) Memberikan pendapat 

dalam kelompok. 

4 Partisipasi 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

(a) Mengajukan pertanyaan  

(b) Mengemukakan 

pendapat atau 

menjawab pertanyaan; 

(c) Mengikuti semua 

tahapan pembelajaran 

dengan baik 

 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Soal Siklus I dan II Mata Pelajaran IPA 

No. 

Urut 
KI 1 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kelas/ 

Smt 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Memahami penge-

tahuan faktual 

dengan cara meng-

amati (mendengar, 

melihat, membaca) 

dan bertanya 

berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, sekolah, 

dan tempat 

bermain. 

3.5 Memaha-

mi sifat-sifat 

bunyi melalui 

pengamatan 

dan 

keterkaitan-

nya dengan 

indera 

pendengaran 

 

Menjelaskan 

sumber bunyi 

dalam bentuk 

tulisan 

Bunyi IV/I Isian Siklus I 

pertemuan 

I nomor 

1-10 

4.4 Menyaji-

kan hasil 

percobaan 

atau observasi 

tentang bunyi 

Menyajikan 

hasil percobaan 

atau observasi 

tentang bunyi 

Bunyi IV/I Isian Siklus I 

pertemuan 

II nomor 

1-10 

2 Memahami penge-

tahuan faktual 

dengan caramenga-

mati (mendengar, 

melihat, membaca) 

dan bertanya 

berdasarkan rasa 

3.5 Memaha-

mi sifat-sifat 

bunyi melalui 

pengamatan 

dan 

keterkaitan-

Menulis 

laporan 

berdasarkan 

hasil percobaan 

tentang bunyi 

dengan 

melengkapi 

Bunyi IV/I Isian Siklus II 

pertemuan 

I nomor 

1-10 
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ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di 

rumah, sekolah, 

dan tempat 

bermain. 

nya dengan 

indera 

pendengaran 

 

tabel 

4.4 Menyaji-

kan hasil 

percobaan 

atau 

observasi 

tentang bunyi 

Membuat peta 

pikiran tentang 

indra 

pendengaran 

Bunyi IV/I Isian Siklus II 

pertemuan 

II nomor 

1-5 

 

Tabel 3.4 Format Instrumen Penilaian Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa 

Skor per Aspek 

Aktivitas 

Jumlah 

Skor 

Aktivitas 

(%) 

Ket 

1 2 3 4    

1         

2         

3         

4         

...         

Jumlah Skor Perolehan        

Skor Maksimal        

Skor Rata-rata        

 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data aktivitas belajar siswa 

sebagai berikut : 

1. Setiap siswa memperoleh skor dari aktivitas belajar yang dilakukan 

sesuai dengan aspek yang diamati. Berikut lembar penilaian 

aktivitas belajar siswa.  

2. Jumlah skor adalah penjumlahan dari skor setiap aspek yang 

diamati 
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  R 

NP =         X 100% 

 SM 

3. Persentase aktivitas siswa setiap siswa setiap pertemuan diperoleh 

dengan rumus : 

Keterangan : 

NP   = Persentase aktivitas yang dicari 

R   = Skor yang diperoleh 

SM   = Skor maksimum 

100% = Bilangan tetap 

(Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 3.5 Klasifikasi Aktivitas Siswa 

No Rentang Skor Tingkat Aktivitas Belajar Siswa 

1 >75,6 Aktif 

2 59,4-75,5 Cukup Aktif 

3 <59,4 Kurang Aktif 

   

Sumber; Memes dalam Sutarti 2011: 24 

b. Kinerja guru 

Berikut format instrumen pengamatan kinerja guru dalam kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan tanda ceklis pada skor pengamatan. 

Tabel 3.6. Format Instrumen Pengamatan Kinerja Guru 

Tahap Aspek yang diamati 

Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

Tahap 

Pendahuluan 

1. Mengkondisikan siswa 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Memotivasi siswa dengan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi 

sumber daya alam dan 

pemanfaatannya 

      

Tahap I 1. Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 
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Menyajikan 

informasi  

demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan 

2. Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang sesuatu 

yang berhubungan dengan 

sumber daya alam dan 

pemanfaatannya. 

3. Melakukan penilaian  

Tahap II 

 

Mengorganisasi

kan siswa untuk 

belajar  

1. Membentuk kelompok 

belajar siswa 

2. Siswa secara berkelompok 

membahas materi sumber 

daya alam dan 

pemanfaatannya 

3. Melakukan penilaian 

      

Tahap III 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

1. Guru membimbing siswa 

untuk menyelidiki dan 

menyebutkan sumber daya 

alam yang ada di sekitar 

sekolah 

2. Membimbing siswa 

mencari informasi tentang 

sumber daya alam secara 

langsung 

3. Membimbing membuat 

laporan hasil penyelidikan 

sumber daya alam yang 

telah catat masing-masing 

kelompok 

      

Tahap IV 

 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

penyelidikan 

1. Guru membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan 

dalam mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. 

2. Guru menjadi fasilitator 

dalam presentasi siswa 

3. Memotivasi siswa agar 

lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

4. Melakukan penilaian. 

      

Tahap V 

 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pembelajaran 

1. Melakukan refleksi 

(kerjasama, komunikasi, 

bertanya) 

2. Melakukan analisis 

3. Melakukan evaluasi 

4. Melakukan penilaian 

 

      

Tahap 1. Merangkum dan menarik       
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  R 

NP =         X 100% 

 SM 

Penutup kesimpulan 

2. Memberi tugas 

menyelesaikan lembar kerja 

siswa 

3. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pembelajaran. 

Jumlah Skor       

Rata-rata Skor       

Keterangan:  

1 = Kurang dilakukan 

2 = Cukup dilakukan 

3 = Baik dilakukan 

4 = Sangat baik dilakukan 

 

Analisis data pengamatan pembelajaran dihitung dengan rumus 

Keterangan : 

NP   = Persentase aktivitas yang dicari 

R   = Skor yang diperoleh 

SM   = Skor maksimum 

100% = Bilangan tetap 

(Adaptasi dari Purwanto, 2008: 102) 

Tabel 3.7 Klasifikasi Pengamatan Kinerja Guru 

No Rentang Skor Rata-rata Kriteria 

1 3,25-4,00 Sangat Baik 

2 2,50-3,24 Baik 

3 1,75-2,49 Cukup Baik 

4 1,00-1,74 Kurang Baik 

Adaptasi dari Purwanto (2008:98) 
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2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan berbagai 

dinamika kualitas atau prestasi belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan oleh guru. 

 

Kisi-kisi soal adalah suatu format yang memuat kriteria tentang soal-soal 

yang diperlukan atau hendak disusun. Berikut adalah kisi-kisi soal: 

Data prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai lembar kerja siswa, nilai 

kerja kelompok siswa, dan presentasi siswa. Data prestasi belajar tiap siklus 

dan dianalisis dengan cara berikut : 

 

Tabel 3.8 Format Data Prestasi Belajar Siswa 

No Nama Siswa 
Pertemuan Ke- 

Skor Keterangan 

1    

2    

3    

Dst    

Jumlah  

Rata-rata  

Tuntas  

Tidak Tuntas  

Presentase Ketuntasan  

 

    Jumlah Siswa Tuntas 

%Ketuntasan = 

       Jumlah Siswa 

 

Tabel 3.9 Klasifikasi Prestasi Belajar 

Skor / Nilai Ketentuan 

< 60 Tidak Tuntas 

≥ 60 Tuntas 

Sumber: Perhitungan Peneliti 
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G. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: 

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

keseluruhan siswa. 

Tingkat ketuntasan klasikal prestasi belajar siswa ≥ 75% dengan  KKM = 60. 


