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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian 

 

Subjek penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Sukabumi tahun ajaran 2011-2012 

adalah siswa kelas IV berjumlah 38 siswa, 18 siswa perempuan dan 20 siswa laki-

laki. Perbaikan pembelajaran dilaksanakan di kelas IV di SD Negeri 1 Sukabumi. 

 

 3.2 Perencanaan 

 

a. Membuat jadwal rencana untuk menentukan submateri dan materi pokok yang 

disajikan. 

b. Mempersiapkan kelengkapan yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar seperti silabus pembelajaran, rencana pembelajaran, rencana 

perbaikan pembelajaran, menyiapkan lembar latihan soal. 

c. Menetapkan cara refleksi, yaitu dilakukan oleh peneliti dan dilakukan setiap 

selesai pemberian tindakan untuk setiap siklusnya, 

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung 

sedangkan objek penelitian ini ialah meningkatkan kegiatan pembelajaran IPA 
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dengan media gambar pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukabumi Bandar 

Lampung.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 

Instrument tes untuk mengukur kemampuan siswa baik sebelum diberikan 

tindakan dan sesudah tindakan. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan 

untuk melihat proses pembelajaran di kelas dan instrument test untuk melihat 

proses pembelajaran di kelas serta pritest akan diberikan sebelum tindakan dan 

pesttest akan diberikan setelah tindakan penelitian akan mengalami tingkat 

perubahan kemampuan siswa dan langkah-langkah dalam pembelajaran IPA di 

dalam maupun di luar kelas. 

 

 Di samping itu juga peneliti menggunakan catatan lapangan menggunakan 

catatan lapangan yang merupakan hasil pengamatan selama proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti akan menjadi dasar penelitian terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Media gambar ,peraga, dan lembar observasi aktivitas siswa. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 

a. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pengajar dan aktivitas siswa 

selama penelitian sebagai upaya untuk mengetahui kesesuaian perencanaan 

tindakan dengan tindakan. Data diperoleh dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa dengan menggunakan tanda “ ”. Lembar observasi digunakan 

untuk mengamati aktivitas siswa yang meliputi :  
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1. Memperhatikan penjelasan guru  

2. Siswa bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru 

3. Mengerjakan LKS atau tugas 

4. Berdiskusi antar siswa dalam kelompok 

5. Mempresentasikan hasil diskusi atau menanggapi diskusi kelas. 

 

b. Tes 

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

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap konsep yang 

telah dikuasai oleh siswa. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan 

keanggotaan kelompok. Tes tiap akhir siklus dilakukan untuk menentukan poin 

peningkatan individu yang menentukan status suatu kelompok dalam pemberian 

penghargaan. Tes ini juga dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa dari setiap siklusnya. 

3.5.1 Cara Mengukur Peningkatan Prestasi Belajar 

Kriteria Prestasi Belajar 

No Jumlah Prestasi Siswa Kriteria Prestasi 

1 88% - 10% Sangat Baik 

2 75% - 87% Baik  

3 62% - 74% Cukup baik 

4 49% - 61% Kurang 

5 35% - 48% Kurang Sekali 

6 < 35% Sangat Kurang Sekali 
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3.6 Teknik Analisis Data  

 

Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian dianalisis 

dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data dilakukan 

oleh peneliti sejak awal pada setiap aspek penelitian. Data yang dianalisis adalah 

data aktivitas dan hasil belajar siswa. Untuk menganalisis data siswa yang aktif 

setiap pertemuan dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

 

a. Menentukan siswa aktif dilakukan dengan mendata melalui lembar observasi 

aktivitas pada setiap pertemuan. Pengamatan dilakukan setiap 10 menit dari 90 

menit waktu pembelajaran. 10 menit pertama dilakukan pengamatan terhadap 

aktivitas ke-1. 10 menit kedua dilakukan pengamatan terhadap aktivitas ke-2. 

40 menit berikutnya dilakukan pengamatan terhadap aktivitas ke-3 dan ke-4 

sedangkan 30 menit berikutnya dilakukan pengamatan terhadap aktivitas ke-5. 

Siswa dikatakan aktif jika siswa melakukan minimal 4 aktivitas yang salah 

satunya adalah tanya jawab. 

 

b. Menghitung presentase siswa aktif dengan rumus : 

 

Keterangan :  

A  = Presentase aktivitas siswa 

Na  = Jumlah siswa yang aktif 

N   = Jumlah siswa hadir 

 

 



23 
 

 
 

c. Menghitung presentase siswa tuntas belajar pada setiap siklus dengan rumus : 

 

Keterangan : 

Yj = Presentasi ketuntasan belajar pada siklus ke-j 

Pj = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥65 pada siklus ke-j 

N = Jumlah seluruh siswa. 

(Nono, dkk.2005:57) 

 

 

 


