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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.     Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Penelitian tindakan sebagimana dikemukakan 

oleh Suharsimi ( 2010 : 16 ) yang secara garis besar dibagi dalam 4 tahapan 

yang lazim dilalui yaitu : Perencanaan ( planning ), Pelaksanaan, Pengamatan, 

dan Refleksi. 

 

3.2.     Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

1.Lokasi Penelitian di SDN 2 Enggal Bandar Lampung . 

2.Waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas dari bulan Maret – Mei 2011. 

 

3.3.    Subjek  Tindakan Pembelajaran 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah  siswa kelas I 

semester genap Tahun Pelajaran 2010/2011 di SDN 2 Enggal  Bandar 

Lampung. Subjek penelitian sebanyak 25 orang. Seluruh siswa dijadikan 

subjek penelitian dengan harapan bahwa pelaksanaan pendekatan 

Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan khususnya, B.Indonesia,Matematika 

dan IPA akan berdampak kepada seluruh siswa . 

 

 

3.4.     Prosedur Penelitian 
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Adapun prosedur penelitian tindakan kelas digambarkan dengan siklus di bawah  ini :

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 
 

 

 

 

                                 Gambar 2.Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

 

3.5      Prosedur Tindakan 

Siklus Pertama 

1. Perencanaan Awal 

 

a. Menentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

Perencanaan 1 

Siklus I 

Pengamatan 1 

Siklus II 

Perencanaan 2 

Pengamatan 2 

Refleksi 1 

Pelaksanaan 1 

Refleksi 2 
Pelaksanaan 2 

Kesimpulan   : Diduga terjadi peningkatan kemampuan belajar  

siswa 
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b. Membuat RPP, menyiapkan LKS, buku ajar siswa, dan perangkat 

pembelajaran lainnya. 

 

2. Pelaksanaan 1 

 

Dalam  penelitian tindakan kelas ini kegiatan pembelajaran, materi 

pembelajaran sebagai berikut : 

Pertemuan ke   1 , tanggal 24 Maret , hari   kamis  , pukul 07.30 WIB , 

tema    Lingkungan, Standar Kompetensi : IPA : Mengenal berbagai 

bentuk energy, manfaat dalam kehidupan sehari – hari ; B. Indonesia : 

Membaca  :  Memahami teks pendek dengan membaca lancar dan 

membaca lancar dan membaca puisi anak , Menulis : Menulis permulaan 

dengan huruf tegak bersambung melalui dikte dan menyalin ;  

Matematika : Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 

dengan  dua angka dalam pemecahan masalah ; Kompetensi Dasar : IPA 

: Mengidentifikasi penyebab benda – benda bergerak ( baterai, per/pegas , 

dorongan tangan , dan magnet); B.Indonesia :  Membaca : Membaca  

lancar beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan 

intonasi yang tepat,  Menulis:  Menulis kalimat sederhana yang 

didiktekan guru dengan huruf tegak bersambung; Matematika : 

Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka.  

      3.   Pengamatan 1 

Observasi  terhadap proses pembelajaran menggunakan    lembar  observasi. 
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4.     Refleksi 1 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus 1 , guru dan siswa melakukan 

refleksi untuk membahas hasil evaluasi, proses demontrasi , analisis dan 

kesimpulan.Refleksi terhadap rencana dan tindakan diperlukan siklus II. 

5.    Rencana Awal 2 

 Berdasarkan refleksi I membuat rencana tindakan sebagai pedoman pada 

siklus II. sebagaimana siklus I. 

6.     Pelaksanaan 2  

 Siswa yang belum dapat membaca, menulis dan menghitung atau yang sudah 

dapat membaca, menulis dan menghitung tetapi belum bagus agar lebih 

bagus lagi. 

7.    Pengamatan 2 

 Pengamatan terhadap siswa menggunakan lembar observasi sebagai mana  

siklus I. 

8. Refleksi 2 

 Berdasarkan hasil tindakan kelas pada siklus yang ke II , guru selaku peneliti 

bersama siswa membahas hasil evaluasi, kelemahan dan kelebihan . 

Diharapkan siklus II sudah memperoleh hasil yang maksimal. 

9. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dengan siswa dapat ditarik suatu 

kesimpulan  bahwa tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan  



5 

 

 
 

pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil membaca,menulis dan 

menghitung.  Hal ini ditunjukan dengan perilaku siswa dalam melaksanakan 

tugas – tugas. Selain itu siswa mampu mendeskripsikan kegiatan – kegiatan 

yang telah dilakukan.Berdasarkan hasil pembahasan peneliti membuat 

kesimpulan dan memberi saran. 

3.6 .   Teknik Pengumpulan Data 

  Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, 

melalui berbagai aspek. Aspek yang diukur yaitu : 

a.   Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, bertujuan untuk melihat kemampuan belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA yang diperoleh dari nilai 

tes pada siklus I dan nilai tes pada siklus II.Dalam hal ini kemampuan belajar di 

lihat dari hasil belajar dan aktivitas belajar. 

 

b.   Data Kualitatif 

 Data penelitian kualitatif, diperoleh melalui lembar observasi. Pengolahan data 

yang dilakukan terhadap lembar observasi bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

siswa. 

 

3.7.   Teknik Analisis Data 

 

1.   Analisis data aktivitas siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang diamati pada 

proses pembelajaran. Setiap siswa diamati point kegiatan yang dilakukan 
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dengan cara memberi tanda (√ ) pada lembar observasi sesuai dengan aspek 

yang telah ditentukan. Perhitungan siswa yang aktif dengan rumus: 

Skor akhir =          jumlah skor             x 100% 

  Jumlah skor maksimal 

 

Keterangan: 

  1 = kurang (41-55) 

 2  = cukup  (56-70) 

             3  = baik     (71-85) 

             4  = sangat baik (86-100) (Hake, 1999:1) 

 

 

2.  Analisis data hasil belajar siswa 

 

Data hasil belajar siswa diperoleh dengan memberikan tes pada setiap akhir 

siklus pembelajaran. Tes sebagai salah satu metode pengumpulan data yang 

memegang peranan yang cukup penting. Dengan memberikan tes dapat 

sebagai cermin hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Perlu disadari, 

hasil tes memang tidak semata-mata tergantung pada kemampuan siswa, 

namun untuk mendeteksi kemampuan tersebut, tes merupakan alternatif 

terbaik. Tes dilaksanakan pada akhir setiap siklus.    Tes pertama dilaksanakan 

pada akhir siklus I dan tes kedua dilaksanakan pada akhir siklus 2. Rumus 

untuk menganalisis data kemampuan belajar siswa adalah sebagai berikut : 

Teknik Penskoran Nilai Tes 

   100x
N

R
S 

 
 

                 Keterangan    :  S = nilai yang diharapkan (dicari) 

       R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

       N = skor maksimal dari tes tersebut ( Hake,1999:1) 
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Dengan demikian hasil dari aktivitas belajar dan hasil belajar merupakan 

kemampuan belajar siswa, dengan  lembar lain kemampuan belajar dilihat dari 

aktivitas belajar dan hasil belajar. 

 

3.8 .    Tolok Ukur Keberhasilan 

 

 

 Untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap siklus dalam penelitian tindakan kelas  

ini, tolak ukurnya adalah sistem belajar tuntas yaitu pencapaian nilai 65. 

Keberhasilan belajar diukur apabila setiap siswa telah mencapai nilai 65 maka 

dikatakan berhasil tuntas dan secara klasikal apabila sebanyak 65% siswa telah 

mencapai nilai 65 maka dikatakan tuntas secara klasikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


