
 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Jenis Penelitian 

 

Banyak sekali macam-macam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian tindakan kelas. 

 

Penelitian Tindakan Kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengkondisikan praktik pembelajaranmereka, dan belajar dari pengalaman 

mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam 

pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Surabaya Kedaton Bandar 

Lampung pada siswa kelas II. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan  pada bulan Januari 2013 

sampai dengan bulan Maret  2013 
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3.3.Subjek Penelitian 

 

Subjek  penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri 1 Surabaya Kedaton 

Bandar Lampung sebanyak 28  orang siswa yang terdiri dari 16 siswa perempuan 

dan 12  siswa laki-laki. 

 

3.4.Langkah-Langkah Penelitian 

 

Penelitian tindakan  kelas ini dibagi menjadi beberapa daur tindakan kelas yang 

meliputi observasi awal, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan 

pelaksanaan tindak lanjut. Adapun alur Penelitian Tindakan Kelas tersebut dapat 

terlihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Tindakan  

dalam Penelitian Tindakan Kelas (Kasbolah 1999:70) 

Pelaksanan 

tindakan I 

Observasi I 

Rencana 

tindakan II 

Pelaksanan 

tindakan II 

Observasi II 

   Refleksi II 

Rencana 

tindakan III 

    Refleksi I Rencana 

Tindakan I 
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Siklus I 

A. Perencanaan 

1. Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

3. Memilih bahan pelajaran yang sesuai. 

4. Menentukan skenario pembelajaran dengan pendekatan 

konstektual dan pembelajaran berbasis masalah 

5. Mempersiapkan sumber, bahan dan alat bantu yang dibutuhkan 

6. Menyusun lembar kerja siswa 

7. Mengembangkan format evaluasi 

8. Mengembangkan format observasi pembelajaran 

 

B. Pelaksanaan 

1. Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran 

2. Siswa membaca materi yang terdapat dalam buku sumber 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang terdapat 

pada buku sumber 

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang telah 

dipelajari  

5. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa 
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C. Observasi dan Evaluasi 

 Menilai hasil tindakan dengan menggunakan formatlembar kerja 

siswa. 

 

D. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi 

evaluasi      mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan. 

2. Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang 

skenario      pembelajaran dan lembar kerja siswa 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk 

     digunakan pada siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

A. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus I yang belum 

teratasi dan penetapan alternative pemecahan masalah 

2. Menentukan indikator pencapaian hasil belajar 

3. Pengembangan program tindakan II 

 

B. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi 

masalah yang muncul pada siklus I sesuai dengan alternative 

pemecahan masalah yang sudah ditemukan. 

2. Guru melakukan appersepsi 
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3. Siswa diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

4. Guru memberikan hadiah bagi siswa yang mampu menyelesaikan 

tugas 

5. Siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa 

 

C. Observasi dan Evaluasi 

 Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah 

dikembangkan. 

 

D. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada silkus II berdasarkan 

data yang terkumpul 

2. Membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada 

siklus II 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi 

4. Evaluasi tindakan II 

Siklus III 

A. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus II yang belum 

               teratasi dan penetapan alternative pemecahan masalah 

2. Menentukan indikator pencapaian hasil belajar 

3. Pengembangan program tindakan III 
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B. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan program tindakan III yang mengacu pada identifikasi 

               masalah yang muncul pada siklus II sesuai dengan alternative 

               pemecahan masalah yang sudah ditemukan. 

2. Guru melakukan appersepsi 

3. Siswa diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan yang 

    ingin dicapai dalam pembelajaran 

4. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang mampu menyelesaikan 

tugas  

5. Siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa 

 

A. Observasi dan Evaluasi 

 Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah 

dikembangkan. 

 

B. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada silkus III     berdasarkan 

data yang terkumpul 

2. Membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada     siklus 

III 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi 

4. Evaluasi tindakan III 
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Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami 

kemajuan 

 

3.5. Alat Pengumpulan Data 

 

A. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah personil penelitian yang terdiri dari siswa dan guru. 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari tes 

hasil belajar dan data kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi 

dan dokumentasi. 

 

B. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Menggunakan lembar observasi 

a. Observasi siswa yaitu berisi aktivitas belajar siswa 

 Ketepatan siswa dalam melakukan perkalian bilangan dua 

nagka 

 Ketepatan siswa dalam melakukan pembagian dua angka 

 Ketepatan siswa dalam melakukan operasi bilangan 

campuran 

b. Observasi guru yaitu aktivitas guru. 

2. Menggunakan tes hasil belajar. 
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3.6.  Analisis Data 

 

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mereduksi data atau menulis kembali data yang ada dengan menambah 

atau memperbaiki bahasanya tanpa mengubah maksud dan inti catatan 

yang diperoleh. Data tersebut disingkat dan disusun secara sistematis. 

2. Membuat dokumentasi tentang data yang didapat selama penelitian 

tindakan kelas berlangsung.  

3. Menyimpulkan, verifikasi dan refleksi. Data yang sudah direduksi 

selanjutnya diverifikasi atau dilakukan pengujian terhadap temuan 

penelitian sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Hasil kesimpulan akhir 

dilakukan refleksi untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya 

 

 

 


