
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan melalui bentuk 

siklus. Bentuk peneltiian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan 

tujuan untuk penggunaan media audio untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini menerapkan rancangan Suharsimi 

Arikunto, Suhardjono, Supardi (2007: 16) yakni secara garis besar setiap 

siklusterdapat 4 tahapan yang melalui yakni: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) 

pengamatan, dan 4) refleksi. 

Secara singkat rancangan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini dapat disajikan melalui bagan tipe Mc Taggart berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Suharsimi Arikunto, 2007: 16)  
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Seperti yang dilukiskan di atas bahwa setiap siklus terdiri 4 tahapan 

kegiatan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

Siklus I 

1. Perencanaan 

 Pada tahapan ini dilakukan pengamatan mengenai: 

- Awal proses pembelajaran 

- Faktor penghambat dalam pembelajaran 

- Merumuskan masalah 

- Menyusun hipotesis pemecahan awal 

- Mengurus perijinan penelitian 

- Menetapkan alternative tindakan yang akan digunakan untuk memecahkan 

   masalah siswa. 

- Menyiapkan siswa/media pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

    Pada tahapan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

- Melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario pembelajaran. 

- Melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan media audio dengan langkah 

   sebagai berikut: 

a. Guru mengadakan apersepsi. 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

c. Siswa melakukan tanya jawab sesuai dengan penjelasan guru. 

d. Guru memberikan bimbingan kepada anak yang membutuhkan. 
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e. Guru mengevaluasi. 

f. Menutup pelajaran. 

3. Pengamatan 

    Pada tahapan ini hal-hal yang dilakukan adalah: 

- Melakukan pengamatan dan pencatatan pelaksanaan tindakan pembelajaran, 

   kelemahan dan keaktifan siswa dan ketidak sesuaian dengan skenario yang 

   direncakanakan. 

- Alat untuk pengamatan 

 Pedoman observasi untuk penggunaan media audio. 

- Diskusi dengan teman sejawat tentang proses tindakan. 

4. Refleksi 

    Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1. Menilai pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran, kegiatan, keaktifan siswa, 

    keinginan, pendekatan dan strategi yang digunakan. 

2. Menganalisis data dan mencari hasil perkembangan siswa sebagai bahan  

    diskusi. 

3. Menilai kekuatan dan kelemahan strategi yang digunakan. 

4. Mendiskusikan hambatan dan kelemahan pelaksanaan tindakan pada siklus I. 

5. Membuat rencana awal tindakan yang lebih baik untuk diteruskan pada siklus 

    II. 

Siklus II 

1. Pelaksanaan Tindakan II 

- Melaksanakan rencana tindakan II. 
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- Mengoptimalkan penggunaan media audio untuk menimbulkan motivasi 

   belajar siswa. 

2. Pengamatan 

- Melaksanakan pengamatan lebih teliti pada proses tindak II, keaktifan, 

   kesenangan dan kreatifitas serta motivasi siswa. 

- Mencatat hasil kegiatan pengamatna. 

- Mencatat hasil peningkatan. 

- Mencatat hasil akhir perkembangan motivasi belajar siswa. 

3. Refleksi 

- Menganalisis data akhir dari alat pengumpulan data dan format penilaian. 

- Menilai hasil akhir perkembangan motivasi belajar siswa. 

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas bertempat di SDN 01 Gunung Sulah 

tahun pelajaran 2010. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Oktober sampai 

bulan Desember tahun 2010. Pertemuan diadakan 2 kali dalam satu minggu 

selama 70 menit setiap pertemuan. Jadi pertemuan bulan Oktober 8 kali 

pertemuan kali 70 menit, pada bulan November akan ada 8 kali pertemuan kali 70 

menit dan pada bulan Desember akan ada 8 kali pertemuan kali 70 menit. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, dan berdasarkan pengamatan 

awal yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh data siswa yang dijadikan 
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subjek adalah siswa kelas V dengan jumlah siswa 27 orang terdiri dari 12 orang 

laki-laki dan 15 perempuan. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan 

yang telah diajukan, maka dilakukan pengumpulan data. 

Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi model check list, teknik ini digunakan untuk mengamati 

penggunaan media audio untuk meningkatkan motivasi belajar IPS di SDN 1 

Gunung Sulah. 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (Pengambilan data) untukn memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Suharsimi Arikunto, dkk, 

2007: 127). 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observasi merasa bersama objek yang diselidiki (Margono, 

2004: 158-159). 

 

2. Dokumentasi 

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsiparsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hokum-hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter 
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atau studi dokumenter. Dalam penelitian kualtiatif teknik ini merupakan alat 

pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan 

secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang 

diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut. Sedang 

dalam penelitian kuantitatif teknik ini berfungsi untuk menghimpun secara 

selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, 

penyusunan hipotesis secara tajam (Margono, 2004: 181). 

3. Angket 

Angket suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden. 

Angket seperti halnya interview, dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

tentang diri responden atau informasi tentang orang lain (Margono, 2004: 167-

168). 

 

E. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Analisis digunakan untuk mencermati setiap langkah yang dibuat, mulai 

dari tahap persiapan, proses, sampai dengan hasil penelitian, dan dilakukan untuk 

memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran yang terlibat didalamnya 

sudah sesuai dengan kapasitasnya. Data- data yang diperoleh dengan cara 

observasi, dan tes tertulis , lalu dilakukan analisis sebagai bahan kajian pada 

kegiatan refleksi. 


