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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting penelitian  

 

3.1.1 Tempat dan waktu penelitian  

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SDN 1 Negeri Olok Gading, 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung pada semester I Tahun 

Pelajaran 2010/2011. Pelaksanakan dilaksanakan selam 3 bulan yaitu Maret,  

April, dan Mei  

 

3.1.2 Subjek Penelitian  

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas I di SDN 1 Negeri Olok Gading, Kecamatan 

Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung dengan jumlah siswa 30 orang yang 

terdiri dari 13 laki – laki dan 17  perempuan.  

 

3.2 Metode penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tiandakan Kelas yang di fokuskan 

pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan Classroom Action Research (CAR) 

dalam Kemmis dan Taggart, metode ini dipilih berdasarkan atas pertimbangan 

bahwa: (1) analisis masalah dan tujuan penelitian yang menuntut sejumlah 

informasi dan tindak lanjut berdasarkan prinsip daur ulang ; (2) menuntut kajian 

dan tindakan secara reflektif kolaboratif dan partisipatif berdasarkan situasi 

alamiah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Prosedur penelitian yang 



2 
 

 
 

digunukan berbentuk siklus (cycle). Siklus yang diterapkan sebanyak dua kali 

Tiap siklus terdiri dari 4 kegiatan pokok yaitu : (1) perencanaan;              

pelaksanaan;  (3) pengamatan / observasi ; dan (4) refleksi ( Wardhani 2003.1 23).  

 

3.2.1 Perencanaan  

 

Kegiatan dalam perencanaan meliputi:  

(a) menetapkan dan mendiskusikan rancangan pembelajaran yang akan ditetapkan  

     di kelas; 

(b)  membuat skenario pembelajaran yabg akan dilakukan;  

(c)  menyusun  soal – soal latihan yang akan dikerjakan siswa saat pembelajaran ;  

(d) meniapkan lembar pengamatan ; dan  

(e) menyiapkan perangkat tes hasil pembelajaran.  

 

3.2.2 Pelaksanaan  

 

Kegiatan ini merupakan penerapan pembelajaran yang telah disusun dalam 

perencanaan penelitian. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan dalam skenario 

pembelajaran yang sudah dibuat, meliputi kegiatan awal , kegiatan inti dan 

kegiatan akhir  

 

3.2.3 Observasi  

 

Observasi (pengamatan) adalah kegiatan mendokumentasikan segala Sesuatu 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh 

guru sejawat (supervisor) dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah 

dipersiapkan. Objek pengamatan adalah aktivitas siwa dan guru (peneliti). 
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3.2.4 Refleksi  

 

Refleksi adalah kegiatam menganalisis, memahami dan membuat Kesimpulan 

berdasarkan hasil pengamatan. Refleksi dilakukan oleh guru Sejawat peneliti 

untuk merinci dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi siswa dan guru 

pada saat pembelajaran berlangsung serta mencari alternatif dan solusi terbaik 

untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang terjadi sebagai dasar tindakan 

perbaikan perencanaan dan tindakan pada siklus berikutnya.   

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 

3.3.1 Tes  

 

Tes yang diberikan adalah tes awal dan tes pada setiap akhir tindakan.Tes awal 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap konsep dan 

hasilnya digunakan sebagai skor awal untuk menentukan anggota kelompok. Tes 

akhir dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status suatu kelompok dalam 

pemberian peng hargaan. Menyusun butir tes mengacu pada indikator yang telah 

ditetapkan dan untuk menentukan vadilitas isi, tes dikonsultasikan kepada teman 

sejawat. 

 

3.4 Jenis Data  

 

Data yang di peroleh selama penelitian terdiri dari dua macam yaitu :  

 

 

a.  Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang diambil berdasarkan suatu keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik buruk. Data kualitatif berupa informasi berbentuk 

kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 
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pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif ), pandangan atau sikap 

terhadap metode belajar yang baru ( afektif ), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, 

penelitian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, atau motivasi belajar dan 

sejenisnya (Arikanto, 2003:56). Yang termasuk data kualitatif adalah data yang 

diperoleh dengan cara observasi dan kuisioner.  

 

b.  Data Kuantitatif  

Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara membandingkan sesuatu 

dengan satu ukuran yang menggunakan instrument tes sebagai data kuantitatif 

melalui tes formatif.  

 

3.5 Teknik 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 di dalamnya 

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

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

kegiatan refleksi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan dengan hasil 

yang telah dicapai dengan kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan.  

 

a. Kualitatif  
 

Data Kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi merupakan gambaran secara 

umum mengenai aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Data 

ini berbentuk persentase yang diperoleh dari jumlah siswa yang melakukan 

aktivitas – aktivitas tertentu sesuai dengan lembar observasi. Untuk mengetahui 

kategori tingkat keaktifan siswa, maka digunakan pedoman sebagai berikut :   
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Tabel 3.1 Kategori Aktivitas Siswa 

 

 

Rentang persentase 

 

Kategori 

 

85% - 100% 

 

70% - <84% 

 

55% - <69% 

 

40% - <54% 

 

0% - <39% 

 

Sangat Aktif 

 

Aktif 

 

Cukup Aktif 

 

Kurang Aktif 

 

Sangat Kurang Aktif 

 

 

 

a. Siswa dikatakan sangat kurang aktif  jika rentang prosentasenya 0%  -  < 40%. 

 

b. Siswa dikatakan kurang aktif  jika rentang prosentasenya 40%  -  <55%. 

 

c. Siswa dikatakan cukup aktif jika rentang prosentasenya 55%  -  <70%.  

 

d. Siswa dikatakan aktif jika rentang prosentasenya 70%  -  <85%.  

 

e. Siswa dikatakan sangat aktif jika rentang prosentasenya 85%  -  100%. 

 

f. Sedangkan data yang diperoleh dengan cara kuesioner digunakan untuk  

 

mengetahui pendapat siswa mengenai kegiatan belajar mengajar.  

 

b. Kuantitatif  

 

Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes formatif merupakan gambaran 

mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap materi perjalanan (tes formatif). 

Data ini berbentuk nilai –nilai hasil evaluasi tes tertulis dengan bentuk pilihan 

ganda. Kriteria nilai yang diperoleh siswa dapat dilihat berdasarkan pedoman 

berikut ini:  
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Tabel 3.2 Kriteria Nilai Siswa 

Rentang nilai Kriteria 

 

8,5 – 10 

 

7,0 – 8,4 

 

5,5 – 6,9 

 

4,0 - 5,4 

 

0,0 – 3,9 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup Baik 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

 
 

a. Siswa memiliki nilai sangat kurang jika rentang nilainya 0,0 – 3,9 

b. Siswa memiliki nilai Kurang jika rentang nilainya 4,0 - 5,4  

c. Siswa memiliki nilai Cukup Baik jika rentang nilainya 5,5 – 6,9  

d. Siswa memiliki nilai Baik  jika rentang nilainya 7,0 – 8,4  

e. Siswa memiliki nilai Sangat Baik  jika rentang nilainya 8,5 - 10,0 

3.6 Indikator Keberhasilan  

a. Data Kualitatif  

Siswa dikatakan baik jika rentang persentase aktivitasnya 70% - 100%  

b. Data Kuantitatif  

Penelitian dengan pembelajaran konteksual ini berhasil jika dipenuhi 80% 

siswa memperoleh tes formatif di atas 60 yang merupakan nilai minimal KKM.  

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Siklus I 

Kegiatan – kegiatan pada siklus I yaitu :  

a. Perencanaan  

 

1) Menentukan kelas dan menetapkan kompetensi dasar pada pelajaran IPA  

pelajaran kelas I SD. 
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2) Menyusun silabus dan RPP.  

3) Guru membentuk kelompok belajar.  

4) Merancang kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada pembelajaran 

konteksual.  

5) Menyiapkan instrument yang digunakan yaitu lembar observasi aktivitas 

siswa, dan lembar kerja siswa.  

6) Menyiapkan alat dan media yang digunakan dalam materi. 

 

b. Pelaksanaan  

 

1) Melaksanakan administrasi kelas, mengadakan apersepsi dengan 

membangkitkan dorongan siswa dengan menanyakan kesulitan materi yang 

sudah dipelajari sebelumnya serta mengaitkan materi tersebut dengan materi 

berikutnya.  

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.  

 

3) Guru menjelaskan materi pelajaran . 

 

4) Siswa dan kelompoknya berdiskusi mengisi lembar kerja.  

 

5) Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  

 

6) Guru memberikan tes dan tindak lanjut.  

 

c. Observasi  

Selama tahap pelaksanaan siklus I berlangsung, diadakan pengamatan/observasi 

mengenai Aktivitas siswa dan aktivitas guru. Pengamatan ini dilakukan oleh 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Selain itu, 

observer juga mencatat kelebihan dan kekurangan mengenai jalannya kegiatan 

belajar mengajar sebagai bahan diskusi dalam refleksi.  
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d. Refleksi  

Refleksi dilakukan bersama dengan observer. Hasil refleksi ini akan dijadikan 

sebagai bahan perbaikan perencanaan pada siklus berikutnya : 

1. Siklus II  

a. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil refleksi pada 

siklus I. apa yang jadi kelemahan pada kegiatan siklus I, diupayakan untuk tidak 

terjadi lagi pada siklus II. Adapun rincian kegiatan pada tahap perencanaan yaitu: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

2) Menyiapkan instrument yang digunakan yaitu lembar observasi, Lembar kerja 

siswa. 

b. Pelaksanaan  

1) Melaksanakan Absensi.  

2) Mengadakan apersepsi dengan membangkitkan dorongan siswa dengan     

menanyakan kesulitan materi yang sudah dipelajari sebelumnya serta 

mengaitkan materi tersebut dengan materi berikutnya. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

4) Siswa dikelompokkan dengan anggota antara 3-5 orang.  

5) Guru menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan scenario yang telah disusun 

dalam RPP.  

6) Melakukan refleksi.  

7) Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran, memberikan tes dan 

tindak lanjut.  
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c. Observasi  

Selama tahap pelaksanaan pembelajaran siklus II berlangsung, juga diadakan 

pengamatan/observasi mengenai aktivitas siswa dan aktivitas guru. Pengamatan 

ini dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Selain itu, 

observer juga mencatat kelebihan dan kekurangan mengenai jalannya kegiatan 

belajar mengajar sebagai bahan diskusi dalam refleksi.  

d. Refleksi  

Refleksi dilakukan bersama dengan observer. Bahan diskusinya adalah temuan-

temuan selama pelaksanaan pembelajaran, baik itu kelebihan maupun 

kelemahannya. Temuan-temuan tersebut di analisis untuk mendapatkan  

gambaran secara umum dari penelitian ini, sehingga akan didapatkan kesimpulan 

apakah pembelajaran koteksual dalam kegiatan belajar mengajar ada peningkatan 

hasil belajar siswanya. 

Sebagai gambaran tahap-tahap setiap siklus dalam penelitian ini akan dilakukan 

seperti pada gambar berikut ini: 

Bagan 3.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

     Siklus I    Siklus II 

Perencanaan                                        Perencanaan         Dst 

Pelaksanaan                                         Pelaksanaan  

Observasi                                             Observasi 

 Refleksi                                               Refleksi  

 

  Model Siklus Penelitian Oleh Kemmis dan Mc. Taggart 

    (dalam Hopkins 1993:48) 
 


