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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Setting Penelitian 

 

3.1.1 Waktu Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksankan pada semester ganjil tahun ajaran 

2014/2015 di SDN 2 Hajimena. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan 4 kali 

pertemuan. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksankan di SDN 2 Hajimena kecamatan 

Natar Lampung Selatan, pada program pelajaran PKn pada kelas IV. Adapun 

alasan penelitian di SDN 2 Hajimena karena peneliti bertugas mengajar di tempat 

tersebut dan peneliti juga dapat dengan mudah mengetahu masalah yang ada pada 

kelas IV khususnya pada pelajaran Pkn. 

 

3.2 Subjek Penelitian  
 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV A SDN 2 Hajimena jumlah siswa 24 

orang terdiri atas laki-laki 12 orang dan perempuan 12 orang. di SDN 2 Hajimen 

merupakan salah satu sekolah yang memiliki kelas paralel, dari masing – masing 

kelas terdiri dari 3 kelas. 

 

3.3 Sumber Data  
 
 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

1. Sumber data Primer, dimana peneliti memperoleh data secara langsung, dan 

menjadi sumber data primer ini adalah Siswa-siswa kelas IVA SDN 2 
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Hajimena dengan Kepala Sekolah Drs. Man Sahid, Kecamatan Natar 

Lampung Selatan 

2. Sumber data sekunder, dimana peneliti memperoleh data secara tidak 

langsung, data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai 

hubungan dengan masalah yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan 

masalah yang akan di teliti atau data sumber pelengkap. 

 

3.4 Teknik dan Alat pengumpulan Data 
 
 

Penelitian ini dilaksankan dalam dua siklus, masing-masing siklus dengan 

tahapan perencanaan-tindakan-observasi-refleksi. Prosedur penelitian yang akan 

ditempuh adalah suatu bentuk proses pengkajian berdaur siklus yang terdiri dari 4 

tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan. Adapun urutan kegiatan 

secara garis besar dapat dilihat pada skema berikut :  
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Gambar 3.1. Skema Tahapan PTK (Hopkins, 1993) 

 

 

Proses penelitian seperti tergambar diatas di terjemahkan sebagai berikut : 

1. Planning (perencanaan) yaitu merupakan langkah pertama dalam setiap 

kegiatan. Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan 

menyusun rencana tindakan yang hendak diselenggarakan di dalam 

pembelajaran PKn.  

Action ( Tindakan ) 

Siklus  1 Planning ( rencana ) Observation 

( pengamatan ) 

Reflection (refleksi ) 

Planning ( rencana ) 

Action ( Tindakan ) 

Observation 

( pengamatan ) 

Reflection (refleksi ) Siklus  2 
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2. Action (tindakan), sebagai langkah ke dua merupakan realisasi dari rencana 

yang kita buat. Praktek pembelajaran derdasarkan rencana tindakan yanag 

telah disusun bersama-sama sebelumnya. 

3. Observation (observasi) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Berdasarkan pengamatan ini kita akan dapat menetukan apakah ada hal-hal 

yang perlu segera diperbaiki agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan 

4. Reflection (refleksi) merupakan tahapan untuk memperoses data yang  

didapat pada saat melakkan pengamatan. Pada kegiatan ini kita akan melihat 

atau merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan dan apa dampaknya 

bagi proses belajar siswa. 

 

Siklus 1  

1. Planning ( perencanaan ) 

Kegiatan dalan tahapan perencanaan ini, penelitian menyiapkan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Menetukan kelas yang dijadikan subjek penelitian, yaitu kelas IV SDN 

2 Hajimena 

 Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 RPP  

 Buku ajar 

 Menyiapkan alat peraga atau median yang akan digunakan 

 Menyiapkan format pengamatan proses pembelajaran 

 Menyususn alat evaluasi untuk mengukur penguasaan siswa terhadap 

materi yang disajikan 

 

2. Action ( tindakan ) 

Kegiatan ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran yang sudah 

disiapkan dalan perecnanaan. Prosesnya mengikuti ukuran kegiatan yang 

terdapat dalan rencana pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis 

besar sebagai berikut: 
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 Mengawali pembelajaran yang difokuskan pada pelajaran PKn dengan 

pendahuluan yaitu memberikan motivasi dan apersepsi serta 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok asal 

 Guru menjelaskan tugas masing masing-masing kelompok dan guru 

membagi kelompok ahli 

 Siswa yang ada di kelompok asal akan mebentuk kelompok ahli 

 Pada masing-masing kelompok ahli akan membahas materi yang 

berbeda pengan kelompok ahli yang lain 

 Siswa melakukan pembahasan materi pada kelompok ahli 

 Setelah materi yang dibahasa di pahami, maka masing-masing orang 

yang ada pada kelompok ahli akan kembali lagi ke kelompok asal 

 Masing-masing siswa yang ada pada kelompok ahli akan menjelaskan 

materi yang ia bahas pada kelompok ahli tadi dan menjelaskan nya 

kepanda kelompok asli. 

 Setelah siswa selesai mebahasn materinya dalam kelompok 

 Guru akan menguji kemampuan siswa untuk menyelesaikan soa-soal 

tes secara individu. 

 

3. Observation ( observasi ) 

Pengamatan terhadap siswa oleh guru. Pengamatn dilakukan selama proses 

pembelajaran. Kegiatan siswa diamati yaitu kegiatan belajar mengajar 

berdasarkan lembar observasi, bertanya  pada guru, menjawab pertanyaan, 

kegitan siswa dalam kelompok, memberikan pendapat, kemampuan siswa 

menyelesaikan soal evaluasi. 

 

4. Reflection (refleksi) 

Setelah melalui proses perencanaan, tindakan dan observasi maka selajutnya 

guru melakukan refleksi terhadap pemahaman belajar dan hasil belajar siswa 

yang dilaksanaan pada siklus satu. Hasil dari refleksi pada siklus 1 ini 

digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang dilaksanakn pada 

siklus berikutnya.  
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Siklus 2 

1.  Planning ( perencanaan ) 

Kegiatan dalan tahapan perencanaan ini, penelitian menyiapkan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Menetukan kelas yang dijadikan subjek penelitian, yaitu kelas IV SDN 

2 Hajimena 

 Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dilaksanak. 

 RPP  

 Buku ajar 

 Menyiapkan alat peraga atau median yang akan digunakan 

 Menyiapkan format pengamatan proses pembelajaran 

 Menyususn alat evaluasi untuk mengukur penguasaan siswa terhadap 

materi yang disajikan  

 

2. Action ( tindakan ) 

Kegiatan ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran yang sudah 

disiapkan dalam perecnanaan. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang 

terdapat dalan rencana pembelajaran. Adapun urutan kegiatan secara garis 

besar sebagai berikut: 

 Mengawali pembelajaran yang difokuskan pada pelajaran PKn dengan 

pendahuluan yaitu memberikan motivasi dan apersepsi serta 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok asal 

 Guru menjelaskan tugas masing masing-masing kelompok dan guru 

membagi kelompok ahli 

 Siswa yang ada di kelompok asal akan mebentuk kelompok ahli 

 Pada masing-masing kelompok ahli akan membahas materi yang 

berbeda pengan kelompok ahli yang lain 

 Siswa melakukan pembahasan materi pada kelompok ahli 
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 Setelah materi yang dibahasa di pahami, maka masing-masing orang 

yang ada pada kelompok ahli akan kembali lagi ke kelompok asal 

 Masing-masing siswa yang ada pada kelompok ahli akan menjelaskan 

materi yang ia bahas pada kelompok ahli tadi dan menjelaskan nya 

kepanda kelompok asli. 

 Setelah siswa selesai mebahasn materinya dalam kelompok 

 Guru akan menguji kemampuan siswa untuk menyelesaikan soa-soal 

tes secara individu. 

 

3. Observation ( observasi ) 

Pengamatan terhadap siswa oleh guru. Pengamatn dilakukan selama proses 

pembelajaran. Kegiatan siswa diamati yaitu kegiatan belajar mengajar 

berdasarkan lembar observasi, bertanya  pada guru, menjawab pertanyaan, 

kegitan siswa dalam kelompok, memberikan pendapat, kemampuan siswa 

menyelesaikan soal evaluasi. 

 

4. Reflection (refleksi) 

Setelah melalui proses perencanaan, tindakan dan observasi maka selajutnya 

guru melakukan refleksi terhadap pemahaman belajar dan hasil belajar siswa 

yang dilaksanaan pada siklus satu. Hasil dari refleksi pada siklus 1 ini 

digunakan untuk menyimpulkan tindakan-tindakan yang dilaksanakn pada 

siklus berikutnya.  

alat pengumpulan data 

selama mengadakan pengamatan dan wawancara dugunakan beberapa 

perlengkapan pengumpulan data : 

1. Lembar pengamatan aktivitas siswa untuk mengumpulkan data tentang 

pembelajaran. 

2. Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran berupa daftar ceklis 

3. Tes akhir yang berfungsi sebagain indikator penguasaan konsep untuk 

melihat pencapaian tujuan pembelajran. 
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3.5. Analisis Data 

 

 

Analisis data digunakan untuk memperoleh data kualitatif dari hasil 

wawancara maupun data kuantitatif dari tes hasil belajar dan dilakukan terus 

menerus selama penelitaan berlangsung dari awal sampai akhir. 

a. Data kuantitatif  

Analisi kuantitatif digunakan untuk menganalisi perolehan siswa dengan 

mengunakan ulangan pada setiap siklus dalam pembelajaran PKn. Diambil 

dari presentase ketuntasa belajar siswa setelah diadakan tes pada setiapa 

siklus. Siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai  lebih besar dari 60, 

selanjutnya akan diolah dengan persentase ketuntasa seluruh siswa dengan 

teknik rumus 

%At = 
   

 
 

Keterangan: 

%At : Presentase siswa tuntas belajar 

∑At : Banyak siswa yang tuntas 

r : jumlah siswa 

 

Tabel 3.1. Hasil belajar siswa 

No Nama siswa Nilai tes Peningkatan 

1 

2 

3 

4 

5 

   

Keterangan : 

Nilai : Jumlah jawaban yang benar 

Peningkatan : Nilai tes akhir siklus sesudah – nilai tes siklus sebelumnya 
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b. Data kualitatif 

Analisis kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi 

diantaranya aktivitas siswa dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas siswa. 

Indikator siswa dikatakan aktif jika ≥ 60 % frekuensi yang ditetapkan 

perindikator. Setelah selesai diobservasi maka jumlah aktivitas yang 

dilakukan siswa dihitung, lalu dipresentasikan.  

Menentukan persentase aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan 

rumus : 

  
  

 
        

       Keterangan: 

        A   = presentasi  aktivitas siswa 

        Na = jumlah indikator aktivitas yang diperoleh siswa 

        N   = jumlah indikator aktivitas keseluruhan 

 

Tabel 3.2. Observasi aktivitas yang di amati 

 

No  Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Skor  kriteria 

Bertanya pada 

guru 

Menjawab 

pertanyaan 

Memberikan 

pendapat 

Kerja sama 

dalam kelompok 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

Table di isi dengan nilai 1 sampai 5 

1 : Tidak Baik 

2 : Kurang Baik 

3 : Cukup Baik 

4 : Baik 

5 : Sanagat Baik 
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3.6. Indikator keberhasilan 

 

Penelitian ini dikatakan berhasil jika : 

1. Aktivitas siswa meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 sehingga mencapai  60% 

2. Hasil belajar siswa meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 sehingga mencapai 

nilai di atas KKM   60 

 


