
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Gunung Terang, Bandar Lampung.  

Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Februari 2011 sampai 

bulan April 2011. 

 

B. Subyek Penelitian 

 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Gunung Terang, 

Bandar Lampung, dengan jumlah siswa sebanyak 27 orang terdiri dari 10 siswa 

putra dan 17 orang siswa putri. 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data kualitatif berasal dari kegiatan siswa belajar dengan 

melakukan observasi. Kemudian pengumpulan data kuantitatif hasil belajar 

siswa dilakukan dengan memberikan tes di akhir pembelajaran. 

 

B.  Instrumen Penelitian 

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi kegiatan belajar siswa 

dan lembar tes belajar siswa. 



 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakan mereka (guru) dalam melaksanakan tugasnya 

(Syukri dalam Aunnurahman, dkk, 2009: 36-37). Proses penelitian tindakan 

kelas sebagai suatu rangkaian siklus berkelanjutan. Tahap-tahap PTK 

diilustrasikan pada gambar berikut.  
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Gambar 1. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut 

1. Perencanaan Siklus 1 

a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi siswa,     

  dan lembar tes hasil belajar. 

b. Menyiapkan alat-alat peraga. 

c. Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. 

d. Menyusun materi yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Menyiapkan garis besar langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan 

untuk mempermudah penguasaan materi yang telah disiapkan. 

2. Pelaksanaan Siklus 1 

a. Kegiatan awal 

- Melakukan latihan cara penggunaan alat peraga yang diperlukan. 

- Mengatur tempat duduk yang memungkinkan setiap siswa dapat 

melakukan praktikum. 

- Melakukan apersepsi dengan cara menanyakan pelajaran sebelumnya. 

- Mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa dan juga 

tugas-tugas apa yang harus dilakukan. 

- Membagi siswa menjadi kelompok kecil. 

b. Kegiatan Inti 

- Melakukan praktikum sesuai yang telah direncanakan dan  

dipersiapkan. Memusatkan perhatian siswa kepada hal-hal penting 



 

 

yang harus dikuasai dari  sehingga semua siswa mengikuti jalannya 

praktikum dengan sebaik-baiknya. 

-  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kritis mengikuti 

proses praktikum termasuk memberi kesempatan bertanya dan 

komentar-komentar. 

-   Membagikan lembar kerja siswa secara berkelompok 

c.  Kegiatan akhir 

- Meminta dan membimbing siswa untuk merangkum materi  

pembelajaran 

-  Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal  

yang belum dipahami. 

- Melakukan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi 

bersama tentang jalannya proses eksperimen. 

- Memberikan tugas-tugas berikutnya maupun tugas-tugas untuk 

mendalami materi yang diajarkan. 

1. Pengamatan Siklus 1 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran masing-

masing pertemuan dalam siklus 1. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 

terutama untuk merekam kegiatan siswa. 

2. Refleksi Siklus 1 

a. Menganalisis semua data hasil pengamatan selama siklus 1 

berlangsung. 

b. Mengambil kesimpulan atas tindakan yang telah dilakukan pada siklus 

1. 



 

 

c. Mengambil keputusan untuk perbaikan siklus 2. 

 

5.  Perencanaan Siklus 2 

a. Menyiapkan rencana perbaikan pembelajaran, lembar observasi kegiatan 

siswa, dan lembar tes hasil belajar siswa. 

b. Menentukan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan eksperimen. 

6. Pelaksanaan Siklus 2 

a. Kegiatan awal 

- Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. 

- Menyusun materi yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

- Menyiapkan garis besar langkah-langkah praktikum yang akan 

dilakukan untuk mempermudah penguasaan materi yang telah 

disiapkan. 

-   Melakukan latihan cara penggunaan alat peraga yang diperlukan. 

-  Mengatur tempat duduk yang memungkinkan setiap siswa dapat   

melakukan praktikum. 

- Melakukan apersepsi dengan cara menanyakan pelajaran  

sebelumnya. 

-  Mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa dan juga 

tugas-tugas apa yang harus dilakukan. 

-   Membagi siswa menjadi kelompok kecil. 

b. Kegiatan Inti 



 

 

- Melakukan praktikum sesuai yang telah direncanakan dan 

dipersiapkan. Memusatkan perhatian siswa kepada hal-hal penting 

yang harus dikuasai dari praktikum sehingga semua siswa 

mengikuti jalannya eksperimen dengan sebaik-baiknya. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kritis 

mengikuti proses praktikum termasuk memberi kesempatan 

bertanya dan komentar-komentar. 

- Membagikan lembar kerja siswa secara berkelompok 

c. Kegiatan akhir 

- Meminta dan membimbing siswa untuk merangkum materi 

pembelajaran 

- Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami. 

- Melakukan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi 

bersama tentang jalannya praktikum. 

- Memberikan tugas-tugas berikutnya maupun tugas-tugas untuk 

mendalami materi yang diajarkan. 

7. Pengamatan Siklus 2 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran masing-

masing pertemuan dalam siklus 2. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 

terutama untuk merekam kegiatan siswa. 

8. Refleksi Siklus 2 

a. Menganalisis semua data hasil pengamatan selama siklus 2 

berlangsung. 



 

 

b. Mengambil kesimpulan atas tindakan yang telah dilakukan dalam siklus 

2. 

c. Mengambil keputusan untuk perbaikan siklus 3. 

9.  Perencanaan Siklus 3 

a. Menyiapkan rencana perbaikan pembelajaran, lembar observasi kegiatan 

siswa, dan lembar tes hasil belajar siswa. 

b.  Menentukan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan eksperimen. 

10. Pelaksanaan Siklus 3 

a. Kegiatan awal 

- Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. 

- Menyusun materi yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

- Menyiapkan garis besar langkah-langkah praktikum yang akan 

dilakukan untuk mempermudah penguasaan materi yang telah 

disiapkan. 

- Melakukan cara penggunaan alat peraga yang diperlukan. 

- Mengatur tempat duduk yang memungkinkan setiap siswa dapat 

melakukan praktikum. 

- Melakukan apersepsi dengan cara menanyakan pelajaran 

sebelumnya. 

- Mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa dan juga 

tugas-tugas apa yang harus dilakukan. 

- Membagi siswa menjadi kelompok kecil. 

b. Kegiatan Inti 



 

 

- Melakukan praktikum sesuai yang telah direncanakan dan 

dipersiapkan. Memusatkan perhatian siswa kepada hal-hal penting 

yang harus dikuasai dari praktikum sehingga semua siswa mengikuti 

jalannya eksperimen dengan sebaik-baiknya. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kritis 

mengikuti praktikum termasuk memberi kesempatan bertanya dan 

komentar-komentar. 

- Membagikan lembar kerja siswa secara berkelompok 

c. Kegiatan akhir 

- Meminta dan membimbing siswa untuk merangkum materi 

pembelajaran 

- Memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dipahami. 

- Melakukan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi 

bersama tentang jalannya proses eksperimen. 

- Memberikan tugas-tugas berikutnya maupun tugas-tugas untuk 

mendalami materi yang diajarkan. 

11. Pengamatan Siklus 3 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran masing-

masing pertemuan dalam siklus 3. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 

terutama untuk merekam kegiatan siswa. 

12. Refleksi Siklus 3 

a. Menganalisis semua data hasil pengamatan selama siklus 3 

berlangsung. 



 

 

b. Mengambil kesimpulan atas tindakan yang telah dilakukan dalam 

siklus 3. 

c. Menganalisis semua data baik siklus1, siklus 2, maupun siklus 3 dan 

mengambil kesimpulan tentang tindakan penelitian yang telah 

dilakukan selama ini. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian adalah apabila 

terdapat minimal 80% dari jumlah siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimam (KKM) dengan nilai 60,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


