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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk menganalisa suatu 

masalah dalam penelitian (Ratna,2004). Kualitas penelitian tergantung pada 

metode yang digunakan oleh peneliti. 

 

Menurut Jabrohim (2003,1) penelitian adalah aktivitas atau prose sistematik untuk 

mengatasi masalah berdasarkan data yang ada untuk membuat kesimpulan. Ini 

maksudnya adalah penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

membuat kesimpulan berdasarkan masalah. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Banyak sekali macam-macam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian deskriptif. 

 

 Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 
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yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecendrungan yang tengah berlangsung. 

 

Penulis menggunakan penelitian ini karena, selain sebagai mahasiswa peneliti 

juga bertugas sebagai guru. Dimana seorang guru mengajar didalam kelas. 

Sehingga penelitian dilakukan di kelas untuk memudahkan proses pengambilan 

data. 

 

3.2.  Tempat dan Waktu  Penelitian 

3.2.1. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di SDN 3 Labuhan Ratu 

Kecamatan Kedaton dengan jumlah siswa 37 orang. Dengan rincian 19 orang 

siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. 

 

Penulis mengambil lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bakerja pada 

sekolah tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang 

luas dan subjek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis. 

 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan untuk 

menggunakan waktu penelitian selama 3 bulan. Waktu dari perencanaan sampai 
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penulisan laporan hasil penelitian tersebut pada semester II tahun pelajaran 2010 / 

2011. 

 

3.2.3. Lama Tindakan 

Waktu untuk melaksanakan tindakan pada bulan Februari, mulai dari siklus I dan 

siklus II. 

 

3.2.4. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 3 Labuhan Ratu 

Kecamatan Kedaton dengan jumlah siswa 39 orang. Yang terdiri dari 20 orang 

siswa laki-laki dan 19 orang siswa perempuan. 

 

Pertimbangan penulis mengambil subjek penelitian tersebut dimana siswa kelas V 

telah mampu dan memiliki kemandirian dalam mengerjakan tugas seperti 

pekerjaan rumah, karena siswa kelas V telah mampu membaca dan menulis. 

 

3.3. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

3.3.1. Siklus I 

3.3.1.1. Perencanaan 

1. Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
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3. Memilih bahan pelajaran yang sesuai. 

4. Menentukan skenario pembelajaran dengan pendekatan 

konstektual dan  pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

gambar. 

5. Mempersiapkan sumber, bahan dan alat bantu yang dibutuhkan 

6. Menyusun lembar kerja siswa 

7. Mengembangkan format evaluasi 

8. Mengembangkan format observasi pembelajaran 

 

3.3.1.2. Pelaksanaan 

1. Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran 

2. Siswa membaca materi yang terdapat dalam buku sumber 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang terdapat 

pada buku sumber 

4. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang telah 

dipelajari 

5. Siswa mengerjakan lembar kerja dengan mencari sendiri gambar 

yang sesuai dengan sifat-aifat bangun datar 

6. Siswa mencocokkan gambar yang dibuatnya dengan gambar alat 

peraga yang ada di papan tulis secara bergantian. 

 

3.3.1.3. Observasi dan Evaluasi 

 Menilai hasil tindakan dengan menggunakan formatlembar kerja 

siswa. 
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3.3.1.4. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasi mutu, 

jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan. 

2. Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario 

pembelajaran dan lembar kerja siswa 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

 

3.3.2. Siklus II 

3.3.2.1. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus I yang belum 

teratasi dan penetapan alternative pemecahan masalah 

2. Menentukan indikator pencapaian hasil belajar 

3. Pengembangan program tindakan II 

 

3.3.2.2. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi 

masalah yang muncul pada siklus I sesuai dengan alternative 

pemecahan masalah yang sudah ditemukan. 

2. Guru melakukan appersepsi 

3. Siswa diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang 

sedang dibahas. 
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5. Siswa mengerjakan tugas pada lembar kerja dengan cara membuat 

gambar bangun datar lalu menggunting gambar tersebut. 

6. Siswa  mencocokkan guntingan-guntingan kertas tersebut, lalu 

mencari sifat-sifat bangun datar yang cocok dengan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh guntingan kertas yang mereka buat. 

 

3.3.2.3. Observasi dan Evaluasi 

 Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah 

dikembangkan. 

 

3.3.2.4. Refleksi 

1. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada silkus II berdasarkan data 

yang terkumpul 

2. Membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada siklus II 

3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi 

4. Evaluasi tindakan II 

 

Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami 

kemajuan  

 

3.4. Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah personil penelitian yang terdiri dari siswa dan guru. 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari tes 
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hasil belajar dan data kualitatif yang diperoleh melalui lembar observasi, 

angket dan dokumentasi. 

 

3.4.2. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Menggunakan lembar observasi 

2. Menggunakan tes hasil belajar. 

 

3.5.  Analisis Data 

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mereduksi data atau menulis kembali data yang ada dengan menambah 

atau mengurangi catatan yang ada tanpa mengubah maksud dan inti 

catatan yang diperoleh. Data tersebut disingkat dan disusun secara 

sistematis. 

2. Menyimpulkan, verifikasi dan refleksi. Data yang sudah direduksi 

selanjutnya diverifikasi atau dilakukan pengujian terhadap temuan 

penelitian sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Hasil kesimpulan akhir 

dilakukan refleksi untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya. 

 

 


