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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

 

 

A.  Metode Penelitian 

Menurut Sugiono ( 2009 : 48 ) Dalam penelitian metode merupakan faktor 

yang sangat penting untuk menentukan suatu keberhasilan, karena metode 

menyangkut cara kerja yang akan dilaksanakan dalam suatu penelitian yang 

menyangkut suatu proses pengumpulan sampai penulisan laporan. 

 

Menurut Wardani ( 2007 : 122 ) penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, 

dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajara sehingga hasil belajar siswa 

meningkat.  

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yang terfokus 

pada situasi kelas, atau disebut dengan Classroom Action Research. 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang berbasis kelas dan 

bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

 

Arikunto ( 2006 : 122 ) tujuan penelitian tindakan yang akan dilaksanakan di 

dalam kelas adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik 

pembelajaran. 

Hufad ( 2009 : 11 ) Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk melakukan perubahan atau peningkatan praktek pendidikan yang 

teliti secara lebih langsung 

2. Untuk mendekatkan hasil penelitian dengan praktik guru dilapangan 

sehingga berdasrkan hasil riser guru dapat memperbaiki kinerjanya. 

3. Mengembangkan profesionalisme para pendidik dalam lingkup kerja. 

 

B. Setting Penelitian 

1) Waktu penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada semester Genap tahun pelajaran 2013/2014 

2) Tempat Penelitian 

SD Negeri I Gunung Rejo Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran Tahun 

Ajaran 2013/2014 

3) Subyek Penelitian 

Siswa Kelas IV SD Negeri I Gunung Rejo Kecamatan  Waylima Kabupaten 

Pesawaran Tahun Ajaran  2013/2014 dengan jumlah peserta didik 36 orang , 

laki – laki berjumlah 15 orang perempuan berjumlah 21 orang dengan tingkat 

kemampuan yang bervariasi. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan dengan 

bagan yang berbeda namun secara garis besar terdapat 4 komponen, yaitu 

perencanaan / persiapan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observasi), dan refleksi (reflecting). Dengan menggunakan sistem siklus, 

siklus ini tidak berlangsung satu kali, tetapi beberapa kali, hingga tercapai 
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tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 

IV SD Negeri I Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupate Pesawaran. 

 

 

 

 

      Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

   Siklus 2 

 

 

 

    Dan seterusnya  

 

Gambar 1.  Siklus Penelitian Tindakan (Arikunto, 2010 : 16) 

 

 

Adapun prosedur penelitian ini adalah: 

1.  Perencanaan penelitian 

Pada tahap perencanaan ada beberapa hal yang akan dilaksanakan, yaitu: 

a. Membuat silabus, RPP, lembar kerja siswa, alat dan bahan pembelajaran 

b. Membuat panduan observasi aktivitas siswa dan kinerja guru 

c. Membuat soal – soal tes yang akan digunakan dalam penelitian  

 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Pengamatan  

Perencanaan 

Pelaksanaan  

Pengamatan  

Refleksi  

Refleksi  
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2.   Pelaksanaan  

Pelaksanaan berupa kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam 

perencanaan. prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang dapat dalam 

skenario pembelajaran yang meliputi: kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. 

b. Kegiatan awal 

Mengawali pembelajaran dengan pendahuluan memberikan motivasi dan 

apersepsi dan siswa memperhatikan penjelasan guru. 

c. Kegiatan inti 

1) Menjelaskan materi 

2) Guru menjelaskan perkembangan alat – alat transportasi dengan 

menggunakan media gambar yang sudah dipersiapkan 

3) Siswa memperhatikan penjelasn guru 

4) Membagikan lembar tugas siswa 

5) Setelah selesai guru memanggil siswa satu persatu sesuai jumlah soal 

untuk menanyakan jawaban siswa  

6) Siswalain untuk menanggapi 

7) Setelah siswa menjawab semua lembar pertanyaan siswa 

mengumpulkan lembar jawabannya. 

c. Kegiatan akhir 

1)  Guru dan siswa bertanya jawab seputar materi. 

2) Guru memberikan kesimpulan materi yang telah dibahas dan 

memberikan tugas rumah (PR) 

3)  Siswa dan guru mengakhiri pelajaran dengan doa 
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3.  Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap guru dan siswa, saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan memberi tanda cheklis ( √ ) pada lembar observasi yang 

telah disediakan. Pengamatan dilakukan oleh observer. Objek pengamatan 

adalah siswa dan guru. 

4.   Refleksi 

Kegiatan refleksi adalah kegiatan membuat kesimpulan setelah proses 

pembelajaran berlangsung.  

 

B. Teknik Pengumpul Data 

Cara pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini dengan menggunakan 

berbagai instrumen, yaitu: 

a. Non tes, observasi berfungsi sebagai memperoleh data yang bersifat 

kualitatif , yaitu data aktivitas siswa dan kinerja guru akan digunakan 

sebagai instrumen observasi yang dibuat oleh peneliti berkolaborasi 

dengan guru yang akan digunakan pada waktu proses pembelajaran. 

b. Soal tes, berfungsi sebagai indikator penguasaan konsep siswa 

 

C. Instrumen Penelitian 

 

1. Lembar Panduan Observasi  

Lembar panduan observasi merupakan prosedur pengumpulan data untuk 

memahami pribadi siswa dan kinerja guru pada umumnya yang bersifat 

kualitatif 
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Tabel 3.1 Format Lembar Obsevasi Aktivitas Belajar Siwa 

No Nama siswa 
Aspek yang diamati Jml 

skor 
% Ket 

1 2 3 4 5 

1      

2      

Total skor per indikator   

% per indikator   

Persentase keaktifan siswa ( klasikal )   

 

Keterangan: 

1. Memperhatikan Penjelasan Guru  

2. Mengerjakan Tugas  

3. Memberikan Pendapat  

4. Berani Bertanya  

5. Ketepatan Mengumpulkan Tugas  

 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data aktivitas belajar siswa sebagai 

berikut: 

1. Setiap siswa memperoleh skor dari aktivitas yang dilakukan sesuai dengan 

aspek yang diamati, skor minimum 0, skor maksimum 3. 

2. Jumlah skor adalah penjumlahan skor setiap aspek yang diperoleh 

3. Persentase aktivitas persiswa dihitung dengan rumus: 

       
              

             
  x 100 
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4. Keaktifan diisi dengan jumlah seluruh persentase aktivitas persiswa dibagi 

dengan jumlah siswa 

5. Keterangan diisi dengan kriteria berdasarkan rentang nilai berikut: 

 0 ≤ N < 20% Menyatakan sangat tidak aktif 

 21 ≤ N < 40% menyatakan tidak aktif 

 41 ≤ N < 60% menyatakan kurang aktif 

 61 ≤ N < 80% menyatakan aktif 

 81 ≤ N < 100% menyatakan sangat aktif 

N= persentase perolehan skor persiswa 

 

2. Lembar Observasi Kinerja Guru 

Tabel 3.2 fomat lembar pengamatan aktivitas guru 

No Indikator /aspek yang diamati Skor  

1 Pra pembelajaran   

2 Penguasaan materi pelajaran   

3 Pendekatan/strategi 

pembelajaran 

  

4 Pemanfaatan sumber belajar / 

media 

  

5 Pembelajaran yang memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa 

  

6 Penilaian proses dan hasil belajar   

7 Penggunaan bahasa   

8 Penutup   

Jumlah skor perolehan   

Skor maksimum   

Persentase keaktifan   
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3.  Tes  

Tes untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

 

Tabel 3.3 Format lembar tes prestasi belajar siswa 

No  Nama Siswa L / P Nilai Keterangan  

     

     

Jumlah    

Rata – rata   

Nilai tertinggi   

Nilai terendah   

Jumlah siswa yang tuntas   

Jumlah siswa yang belum tuntas   

Persentase ketuntasan   

 

Proses analisis yang dilakukan terhadap data hasil belajar siswa sebagai 

berikut: 

a. Nilai yang diperoleh siswa berupa nilai tes yang terdiri dari 10 soal 

setelah prosers pembelajaran berlangsung 

b. Kolom nilai diisi dengan nilai yang diperoleh siswa yakni dengan 

rentang nilai 10 – 100 

c. Kolom keterangan diisi dengan tuntas atau tidak tuntas yakni apabila 

nilai akhir < 60 berarti tidak tuntas, tuntas ≥ 60 berarti tuntas 

d. Jumlah nilai diisi dengan jumlah nilai seluruh siswa 

e. Rata – rata nilai diisi dengan menjumlahkan nilai akhir semua siswa 

dibagi jumlah siswa 

f. Nilai tertinggi diisi dengan nilai akhir dari semua siswa yang tertinggi  
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g. Nilai terndah diisi dengan nilai akhir dari semua siswa yang terendah 

h. Jumlah siswa yang tuntas diisi dengan jumlah siswa yang nilai akhirnya 

sudah mencapai batas maksimal ketentuan yang ditetapkan yakni ≥ 65 

i. Jumalah siswa yang belum tuntas diisi dengan jumlah siswa yang nilai 

akhirnya belum mencapai batas minimal ketuntasan yang ditetapkan 

yakni < 65 

j. Persentase ketuntasan diisi dengan menggunakan rumus: 

                        

            
 x 100 

 

D. Teknik Analisis Data 

 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari data aktivitas siswa, dimana siswa diamati 

dalam setiap pertemuannya dengan memberi tanda (√) pada lembar 

observasi yang disediakan dengan indikator yang ditentukan. Indikator 

siswa dikatakan aktif jika lebih atau sama dengan 80% frekuensi yang 

ditetapkan perindikator yang dilakukan siswa. Setelah selesai diobservasi 

dihitung jumlah aktivitas yang dilakukan siswa, lalu dipersentasekan. 

 

Menentukan persentase aktivitas yang dilakukan siswa dengn 

menggunakan rumus: 

% A =    
  

 
X100% 

Keteranagn: 

%A : persentase aktivitas siswa 
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Na  : Jumlah indikator aktivitas kategori aktif yang dilakukan 

N : Jumlah indikator aktivitas secara keseluruhan. 

Seseorang siswa dikategorikan aktif apabila minimal 80% dari jenis 

kegiatan yang ada dilakukan. Jadi, siswa dikatakan aktif jika telah 

melakukan 5 indikator. Pemilihan persentase keaktifan siswa didukung 

oleh Arikunto (2010 : 17) yaitu: 

 

81% - 100% adalah aktivitas siswa sangat aktif  

61% - 80% adalah siswa aktif 

41% - 60% adalah siswa kurang aktif  

21% - 40% adalah siswa tidak aktif  

0% - 20% adalah siswa sangat tidak aktif  

 

Menentukan persentase siswa aktif dengan menggunakan rumus: 

% As = 
∑  

 
 

Keterangan: 

%As: persentase siswa yang aktif 

∑   : jumlah siswa yang aktif 

N: jumlah siswa 

 

2. Data Kuantitatif 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkannya media gambar 

diambil dari persentase ketuntasan belajar setelah diadakan tes pada setiap 

akhir siklus. Siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai ≥65,00 untuk 
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menentukan persentase siswa tuntas setiap siklusnya dengan menggunakn 

rumus: 

% At = 
∑  

 
 

%At: persentase siswa tuntas belajar 

∑  : banyaknya siswa yang tuntas belajar 

N: jumlah siswa 

 

Untuk mendapatkan ketuntasan belajar maka siswa harus mencapai nilai 

65. Dengan demikian pembelajaran dengan melalui media gambar dapat 

dikategorikan berhasil. 

 

E. Indikator keberhasilan 

 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa  dari siklus ke siklus berikutnya 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dengan melihat ketercapaian 

nilai KKM dengan ketuntasan minimum 80%.  

 

 


