
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.    Metode yang Digunakan 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan (action research) 

yaitu penelitian dengan melakukan tindakan, karena dilakukan di dalam kelas 

maka sering disebut “classroom action research” yang diterjemahkan 

dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pertimbangan digunakan 

metode ini adalah karena penelitian ini berusaha mengkaji, merefleksi secara 

kolaboratif kritis suatu rencana pembelajaran, efektifitas pembelajaran serta 

interaksi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran.  

 

B. Rancangan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan dilaksanakan dalam serangkaian siklus pada 

semester iI tahun pelajaran 2010/2011. Tiap siklus akan dilakukan revisi 

sesuai dengan perubahan  atau tujuan yang ingin dicapai. Setelah selesai satu 

pokok bahasan akan dilakukan tes formatif untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disajikan.  

 

Penelitian dilakukan dengan beberapa siklus berdaur seperti tampak pada 

gambar berikut: 
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Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah dalam tiap siklus tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi untuk mendapat informsi awal mengenai keadaan 

sekolah secara umum, keadaan guru siswa, jadwal pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya hasil  

belajar siswa pada pelajaran IPS. Berdasarkan temuan yang ada bersama 

kolaborator dicarikan solusinya yang kemudian disusun pada perencanaan. 

 

2. Rencana tindakan yaitu persiapan-persiapan yang dibuat antara peneliti 

dengan kolaborator untuk melaksanakan pembelajaran . Perencanaan ini 

disusun berdasarkan masalah yang hendak dipecahkan dan hipotesis 
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tindakan yang diajukan. Langkah yang akan dilakukan perlu direncanakan 

secara rinci dan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi sehingga 

benar-benar dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan tindakan.. 

 

3. Pelaksanaan tindakan, yaitu guru atau kolaborator mengadakan 

pembelajaran dengan setting sesuai desain pembelajaran yang disusun 

peneliti yang direncakan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan  

didasarkan pada kajian teoritik dan empiris sehingga hasil  yang diperoleh 

berupa peningkatan kerja dan hasil  kerja optimal.  

 

4. Observasi yaitu suatu kegiatan dimana peneliti mengamati, mencatat dan 

mendokumentasikan kondisi kelas selama pembelajaran mulai dari masuk 

kelas hingga selesainya pembelajaran. Pemantauan akan dilakukan pada 

kecendrungan pembelajaran, keefektifan siswa akibat digunakannya media 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan 

lembar observasi untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan tes untuk 

mendapatkan data mengenai penguasan konsep siswa terhadap 

pembelajaran. 

 

5. Refleksi merupakan kegiatan analisis sintestis, interprestasi dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap informasi yang diperoleh selama proses tindakan. 

Setiap informasi yang didapat dikaji dan dipahami bersama (guru dan 

kolaborator). Informasi yang terkumpul perlu diurai, dicari kaitannya 

antara yang satu dengan yang lain, dibandingkan dengan pengalaman 

sebelumnya, dikaitkan dengan teori tertentu, baru dapat ditarik kesimpulan 

yang mantap dan tajam. Pada tahap ini analisis dilakukan dengan cara 
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membandingkan prestasi  yang telah dicapai siswa dengan kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan (indikator kinerja). 

 

C.  Lokasi, Subyek, Indikator Kinerja dan Partisipan Penelitian 

1.    Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung. Unsur 

pelaku dalam penelitian ini adalah guru IPS sebagai kolaborator, peneliti 

dan siswa kelas V, sedang kegiatannya pembelajaran IPS yang dikaitkan 

dengan penggunaan strategi pembelajaran berpasangan. 

 

2.    Subyek / Partisipan  

      Subyek dalam peneitian ini adalah siswa kelas V semester II tahun 

pelajaran 2010/2011. Sementara partisipan yang terlibat dalam penelitian 

ini antara lain adalah kepala sekolah, guru. 

 

3.    Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja pada penelitian ini adalah: 

1. Meningkatnya rata-rata penguasaan konsep siswa dari siklus ke siklus 

≥ 5%.  

2. Penguasaan prestasi belajar secara individual siswa  ≥ 65, dan secara 

klasikal ≥ 85%. 

 
 

D. Tahapan Tindakan 

 

1. Perencanaan 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah: 
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a. Melakukan observasi untuk mendapat informsi awal mengenai keadaan 

sekolah secara umum, keadaan guru siswa, jadwal pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya 

aktivitas dan hasil  belajar siswa pada pelajaran IPS. 

b. Menetapkan subyek penelitian. 

c. Menetapkan materi yang akan disajikan dalam pembelajaran. 

d. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran 

e. Membuat skenario pembelajaran dengan pengorganisasian materi dan 

pembelajaran. 

f. Membuat kalender pelaksanaan siklus penelitian 

g. Membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran ketika 

tindakan dilaksanakan dalam kelas. 

h. Mendesain alat pengumpul data (tes) untuk melihat penguasaan konsep 

siswa terhadap pembelajaran  IPS. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik file notes, 

interviews and discussion, documentary, audio & tape recorder (Niff, 

1992:77). Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Field notes, digunakan untuk memperoleh kesan umum, dan isu-isu 

khusus berkaitan dengan pembelajaran. Field notes  dibuat berdasarkan 

hasil  pengamatan dan pemantauan menggunakan instrument skala 

penilaian dan atau daftar cek, dengan rambu-rambu sebagai berikut: (a) 

variasi aktivitas siswa, (b) dukungan alat bantu pembelajaran yang 

dialaminya, (c) peran guru, (d) perolehan prestasi  belajar. 
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b. Interviews and discussion, digunakan untuk memperoleh informasi secara 

mendalami mengenai keinginan, perasaan dan harapan guru terhadap 

strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Teknik ini 

mempergunakan rambu-rambu (a) keinginan, perasaan dan harapan guru  

terhadap pembelajaran  yang dialaminya, (b) keinginan, perasaan dan 

harapan siswa terhadap pembelajaran  yang juga telah dialaminya. 

c. Dokumentary evidence,  digunakan untuk memperoleh informasi dan 

konteks berkaitan dengan rencana pembelajaran yang dibuat guru serta 

soal-soal dan hasil  belajar siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Setelah berhasil  menghimpun data langkah berikutnya adalah analisa data. 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan rumus: 

 

n

Xi

Xi


  

Keterangan: 

Xi     = Nilai rata-rata setiap siklus  

∑ Xi = Jumlah nilai penguasaan konsep siswa pada setiap siklus  

n       = Jumlah siswa 

 

 

 

 


