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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Subyek Penelitian 

Tempat penelitian tindakan kelas ini adalah SD Negeri 5 Gedung Air, Kecamatan 

Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada tahun 2010/2011 dalam bulan 

Februari hingga Maret 2011. Adapun yang digunakan sebagai subyek penelitian 

adalah siswa kelas IV, yang berjumlah 29 orang siswa. Kegiatan penelitian yang 

dilakukan ini dilakukan guru dengan bermitra dengan rekan guru lain. Guru yang 

bersangkutan berlaku sebagai guru pengajar sedangkan pengamatan kegiatan 

pembelajaran dan kativitas siswa dilakukan oleh rekan guru yang lain. 

3.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Persiapan  penelitian dimulai pada tanggal 01 hingga 05 Februari 2011. 

2)  Pelaksanaan siklus I pada tanggal 14 Februari 2011. 

3)  Pelaksanaan Siklus II pada tanggal 21 Pebruari 2011. 

4)  Pelaksanaan Siklus III pada tanggal tanggal 28 Pebruari 2011. 

5)  Penyusunan laporan hasil penelitian dimulai sejak minggu ke I sampai  dengan 

 minggu II bulan Maret 2011. 

3.3   Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan 

penelitian, adapun langkah-langkah atau tahapan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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3.3.1  Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan hal yang perlu disiapkan adalah : 

1.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu syarat yang harus 

 dimiliki oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran,  agar apa yang akan 

 disampaikan pada pembelajaran tidak menyimpang dari apa yang 

 diprogramkan. 

2.  Membuat proposal penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, 

 tujuan penelitian, kajian pustaka dan waktu penelitian. 

3.  Merencanakan penelitian dalam bentuk siklus-siklus, jumlah siklus tergantung 

 dari ketercapaian target yang diinginkan, tetapi peneliti merencanakan selama 

 dua siklus, masing-masing terdiri dari empat tahap yaitu : 

1.  Persiapan/perencanaan (Planning) 

2.  Tindakan/pelaksanaan (Acting) 

3.  Observasi (Acting) 

4.  Refleksi (reflecting) 

3.3.2  Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

1. Tahap perencanaan  

Kegiatan perencanaan diawali dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Mempersiapkan guru kelas untuk bisa menggunakan metode pengunaan 

 bangun ruang secara efektif di dalam menyampaikan materi. 

b) Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengefektifkan metode 

 penggunaan bangun ruang untuk menjelaskan materi “Pengerjaan media 
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 bangun ruang“ dengan kompetensi dasar (mengidentifikasi sifat-sifat bagun 

 datar dan bangun ruang). 

c) Mempersiapkan rencana pembelajaran materi “Pengerjaan media bangun 

 ruang kubus“ dengan kompetensi dasar (mengidentifikasi sifat-sifat  bangun 

 ruang kubus). 

d) Melakukan observasi yang digunakan peneliti untuk menilai bahwa media 

 bangun ruang  dapat berjalan efektif. 

e)  Mempersiapkan pre-test dan post-test yang akan diberikan kepada siswa yang 

 berupa materi-materi yang telah dijelaskan untuk mengetahui prestasi belajar 

 siswa. 
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Disain Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK 
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2. Tahap Tindakan 

Pada tahap tindakan kegiatan yang dilakukan adalah: 

1). Siklus I 

a.  Perencanaan (Planning) 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut : 

1.  Mengidentifikasikan bahan pembelajaran  

2.  Menyusun RPP 

3.  Menyiapkan alat bantu pembelajaran 

4.  Menyiapkan lembar tes 

5.  Menyiapkan lembar observasi. 

b.  Tindakan / pelaksanaan (Acting) 

 Dalam tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah tertuang dalam 

 rencana pembelajaran dengan modifiaksi pelaksanaan sesuai dengan situasi 

 yang terjadi : 

1. Siklus I 

- Tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan siswa dalam 

 proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan awal untuk 

 membangkitkan motivasi belajar. Beberapa hal yang dilakukan oleh guru adalah 

 antara lain: 

- Guru memberikan penjelasan singkat tentang pengerjaan media bangun ruang 

 kompetensi dasar (mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang).  

- Menanyakan kepada siswa beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

 kegiatan pembelajaran terdahulu. 
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- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan dari masing-masing kelompok 

 tersebut siswa diingat oleh guru untuk melakukan pembagian tugas dengan 

 merata dan sesuai dengan rencana tugas. 

- Guru membagi lembar tugas kepada masing-masing siswa dalam setiap 

 kelompok untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. 

- Siswa dari masing-masing kelompok diharapkan untuk melaporkan hasil kerja 

 kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan kelas. 

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

 dilakukannya. 

Harapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1.  siswa dapat mengalami peningkatan minat  pembelajaran sehingga mampu 

 dan antusias selama pembelajaran berlangsung. 

2.  siswa dapat menjalin komunikasi dengan teman dalam kelompoknya dan 

 berbagi tugas dalam menyelesaikan lembar tugas yang diberikan oleh guru. 

3.  siswa dapat memiliki inisiatif bertanya kepada guru saat menyelesaikan tugas 

 yang diberikan. 

c. Observasi (Observing) 

 Dalam tahap observasi peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan 

 berlangsung, juga teman, guru yang diminta bantuan untuk ikut mengamati 

 selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

 lembar observasi keaktifan siswa dan lembar observasi aktifitas guru. 
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d.  Refleksi (Reflecting) 

 Tahap ini merupakan tahap menganalisa, mensintesa, hasil dari catatan selama 

 kegiatan proses pembelajaran menggunakan instrumen lembar pengamatan, 

 dan tes. Dalam refleksi melibatkan siswa, teman sejawat yang mengamati dan 

 kepala sekolah. Untuk melakukan perencanaan pada siklus berikutnya, peneliti 

 mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah yang timbul pada 

 pembelajaran siklus I.  

2. Siklus II 

a.  Persiapan/ perencanaan (Planning) 

 Sebelum melaksanakan tindakan siklus 2, peneliti melakukan perbaikan-

 perbaikan terkait dengan temuan-temuan pada siklus 1 yang menyangkut hal-

 hal sebagai berikut : 

1.  Bahan ajar 

2.  Alat peraga 

3.  RPP 

4.  Soal tes 

5.  Lembar observasi 

b. Tindakan/ pelaksanaan (Acting) 

- Dalam siklus kedua ini peneliti mengharapkan terdapat peningkatan peran aktif 

 siswa dalam pembelajaran dan dalam penyelesaian tugas dan pembagian tugas. 

- Oleh sebab itu dalam membentuk tanggung jawab siswa guru memulai 

 pembelajaran dengan menunjuk salah seorang siswa untuk membantu 

 pelaksanaan pembelajaran. 
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- Salah seorang siswa diminta guru untuk memberikan penjelasan singkat tentang 

 media bangun ruang (mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang). 

- Menanyakan kepada siswa beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

 kegiatan pembelajaran terdahulu. Dan siswa lain diharapkan menanggapi apa 

 yang disampaikan hingga menjadi alur diskusi kelas yang baik. 

- Kemudian guru mempersilahkan siswa bekerja dimasing-masing kelompok dan 

 dari masing-masing kelompok tersebut siswa diingat oleh guru untuk melakukan 

 pembagian tugas dengan merata dan sesuai dengan rencana tugas. 

- Guru membagi lembar tugas kepada masing-masing siswa dalam setiap 

 kelompok untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. 

- Siswa dari masing-masing kelompok diharapkan untuk melaporkan hasil kerja 

 kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan kelas. 

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

 dilakukannya. 

Harapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat didalam diskusi kelas 

 mengalami peningkatan dengan baik. 

2. Siswa mampu bekerjasama dengan siswa lain didalam kelompoknya dengan 

 aktif dan baik.  

3. Siswa dapat memiliki sikap positif dalam menanggapi pendapat siswa-siswa 

 lain dalam pelaksanaan diskusi kelas.  
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c. Observasi (Observing) 

 Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan 

 berlangsung, peneliti juga meminta bantuan teman guru untuk mengamati 

 kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

 observasi aktifitas guru dan lembar keaktifan siswa. 

d.Refleksi (reflecting) 

 Dari hasil pengamatan pada siklus kedua dapat digunakan untuk melakukan 

 refleksi apakah hasil ulangan siswa sudah memenuhi ketuntasan secara klasikal 

 maupun individual.  

3.Siklus III 

a. Persiapan/ perencanaan (Planning) 

 Sebelum melaksanakan tindakan siklus III, peneliti melakukan perbaikan-

 perbaikan terkait dengan temuan-temuan pada siklus II yang menyangkut hal-

 hal sebagai berikut : 

1.  Bahan ajar 

2.  Alat peraga 

3.  RPP 

4.  Soal tes 

5.  Lembar observasi 

a. Tindakan/ pelaksanaan (Acting) 

-  Dalam siklus ketiga ini peneliti membentuk tanggung jawab siswa guru 

 memulai pembelajaran dengan menunjuk salah seorang siswa untuk membantu 

 pelaksanaan pembelajaran. 
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- Siswa yang bersangkutan diminta guru untuk memberikan penjelasan singkat 

 tentang media bangun ruang  (mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang). 

- Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa beberapa hal yang 

 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdahulu (apa yang telah 

 dipelajari, dan bagaimana penyelesaian dari tugas pada siklus sebelumnya) 

 Diharapkan siswa menanggapi apa yang disampaikan guru hingga menjadi alur 

 diskusi kelas yang baik. 

- Guru membagi lembar tugas kepada masing-masing siswa dalam setiap 

 kelompok untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Siswa dipersilahkan 

 bekerja dimasing-masing kelompok dan dari masing-masing kelompok tersebut 

 siswa diingat oleh guru untuk melakukan pembagian tugas dengan merata dan 

 sesuai dengan rencana tugas. 

- Siswa dari masing-masing kelompok diharapkan untuk melaporkan hasil kerja 

 kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan kelas. 

- Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

 dilakukannya. 

Harapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Terdapat peningkatan kemandirian siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

 bersama-sama dengan kelompoknya. 

2. Siswa dapat menemukan teknik penyelesaian masalah yang tepat dan cepat 

 sesuai dengan alokasi waktu pengerjaan tugas yang diberikan. 

3. Siswa-siswa yang sebelumnya  pasif menjadi lebih aktif dan terdapat 

 peningkatan kualitas kerjasama dimaing-masing kelompok siswa. 
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b.Observasi (Observing) 

 Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan 

 berlangsung, peneliti juga meminta bantuan teman guru untuk mengamati 

 kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

 observasi aktifitas guru dan lembar keaktifan siswa. 

c. Refleksi (reflecting) 

 Dari hasil pengamatan pada siklus kedua dapat digunakan untuk melakukan 

 refleksi apakah hasil ulangan siswa sudah memenuhi ketuntasan secara klasikal 

 maupun individual.  

3.4 Perangkat Penelitian 

Dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas digunakan beberapa perangkat 

penelitian sebagai berikut : 

1.  Rencana Pembelajaran 

 Skenario pembelajaran pokok bahasan pengerjaan media bangun ruang yang 

 berisi tentang tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tentang 

 bagaimana menerapakan media bangun ruang sehingga mampu 

 meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran. 

2.  Lembar Kerja Siswa 

 Lembar Kerja Siswa yang harus dikerjakan oleh siswa disetiap siklus 

 pembelajaran sebagai alat ukur penguasaan materi pengerjaan media bangun 

 ruang oleh siswa. 
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3.5 Instrumen Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini menggunakan beberapa analisa, 

antara lain: 

1.  Lembar tes 

 Tes digunakan untuk mendapatkan gambaran hasil belajar siswa setelah 

 mengikuti proses pembelajaran, tes diadakan setiap akhir siklus. Dari hasil tes 

 pada siklus satu dan dua dapat di tarik kesimpulan ada tidaknya peningkatan 

 aktivitas belajar siswa, sekaligus untuk mengetahui hasil ketuntasan klasikal 

 maupun individual. 

2.  Angket/ Kuisioner 

 Lembar angket respon adalah ungkapan dari siswa mengenai tanggapan 

 mereka terhadap kegiatan proses belajar mengajar dengan menggunakan 

 media bangun ruang. Hasil respon ini selanjutnya digunakan sebagai dasar 

 untuk mengukur tingkat aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran. (angket 

 terlampir). 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Observasi Aktivitas Siswa  

Lembar Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan kreativitas guru dan 

siswa selama PTK, menggunakan media pembelajaran media bangun ruang juga 

untuk mengamati perubahan yang terjadi pada siswa setiap siklus. Adapun format 

Lembar Observasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 
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1.  Keberanian mengemukakan pendapat 

2.  Keaktifan 

3.  Sikap siswa terhadap pendapat teman 

4.  Kerjasama dalam kelompok 

5.  Memecahkan masalah 

Analisis penilaian dalam diukur dalam satuan skala penilaian 1 sampai 3, dengan 

kriteria : 

1 = kurang dengan rentang nilai < 55 

2 = cukup dengan rentang nilai 55 > x < 69 

3 = baik dengan rentang nilai 65 > x < 85 

Skor maksimal untuk masing-masing kriteria adalah 15. Perhitungan penilaian 

dilakukan dengan rumus: 

Skor yang diperoleh x 100 

Skor maksimum 

 

3.6.2  Analisis Hasil Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini penulis menentukan aspek-aspek yang di analisa berupa 

jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang  salah, nilai rata-rata kelas, 

ketuntasan belajar secara individu dan ketuntasan belajar secara klasikal . 

Adapun kriteria dari skor prestasi belajar siswa, penulis mengelompokkan sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 Skor Prestasi Belajar siswa 

 

No Rentang Penilaian Kriteria 

1 1 – 59 Rendah 

2 60 – 71 Cukup 

3 71 – 80 Tinggi 

4 81 - 100 Sangat Tinggi 

 

Analisis data didasarkan pada hasil rekapitulasi data kuantitatif jawaban subyek 

penelitian terhadap ulangan harian yang dilakukan. Kemudian dianalisis dengan 

mencari prosentase ketuntasan belajar siswa  baik perseorangan  maupun secara 

klasikal. 

Adapun rumusan yang digunakan di dalam ketuntasan belajar adalah sebagai 

berikut : 

 a).Ketuntasan secara individu 

 Rumus persentase 

 Jumlah  skor yang diperoleh   

          X  100 % 

 Jumlah skor maksimal  

  

b). Ketuntasan secara klasikal  

 Rumus  persentase ketuntasan : 

 Jumlah siswa yang tuntas      

           X 100 % 

 Jumlah seluruh siswa   
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Ketuntasan belajar individu dinyatakan tuntas apabila  tingkat persentase 

ketuntasan minimal mencapai 65 %, sedangkan untuk tingkat klasikal minimal 

mencapai 85 %  (Depdikbud, 1994,  dalam Kustantini:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


