
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Rencana Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di sekolah dasar negeri 1 

Kedamaian Bandarlampung yang berjumlah 31 orang siswa. 

 

 

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar negeri 1 Kedamaian Bandarlampung, 

selama 3 bulan, yaitu pada bulan Maret-Mei 2011. 

 

3.1.3 Desain Penelitian 

 

Model penelitian pada penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan penelitian 

yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart (Wardhani, 2007: 2.16), yang 

meliputi menyusun rancangan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) dengan pertimbangan bahwa 

lebih mudah dipahami oleh peneliti. 
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3.1.4 Model  dan metode Pembelajaran 

 

Model  yang diterapkan pada penelitian ini adalah model    pembelajaran 

kooperatif  untuk memudahkan siswa dalam memecahkan masalah dalam  

kelompok.  Metode dalam penelitian ini mengutamakan metode eksperimen dan 

dilakukan dengan kerja kelompok, tanya jawab serta presentasi. 

 

 

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Data Penelitian  

   Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah: 

1.  Hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 Kedamaian Bandarlampung. 

2. Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. 

3. Aktivitas siswa kelas V SDN 1 Kedamaian Bandarlampung dalam 

 pembelajaran IPA dengan menggunakan Metode Eksperimen. 

 

b. Instrumen Pengumpul Data 

 Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

 adalah: 

1.  Tes formatif yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan siklus penelitian  

   pada siswa kelas V SDN 1 Kedamaian Bandarlampung. 

2.  Lembar Catatan Lapangan terhadap kinerja guru dan aktivitas siswa 

 kelas  V  SDN  1  Kedamaian  Bandarlampung   dalam  pembelajaran IPA 

 dengan menggunakan Metode Eksperimen. 
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3.1.6 Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan untuk melihat adanya peningkatan nilai prestasi 

belajar siswa kelas V dalam   pelajaran IPA dilakukan dengan melihat hasil nilai 

siswa selama pelaksanaan siklus. Tahap analisisnya adalah sebagai berikut :  

a. Menilai lembar hasil kegiatan dan hasil tes formatip pada pelajaran IPA 

b. Menghitung dan mencari rata-rata dari kegiatan dan tes formatif. 

c. Menentukan tingkat keberhasilan siswa berdasarkan tolak ukur yang digunakan. 

 

   Penilaian Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pelajaran 

Interval Tingkat 

Keberhasilan 
          Keterangan 

85 – 100 

75 –   84 

60 –   74 

40 –   59 

0  –   39 

BS   (Baik Sekali) 

                B     (Baik) 

                C     (Cukup) 

                K     (Kurang) 

                G     (Gagal) 

   Sumber : Nurgiantoro, Gunawan dan Marzuki, (1995: 393) 

 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini diterapkan dalam beberapa tahap tindakan yang 

terdapat pada setiap siklus. Tindakan yang dilaksanakan secara bertahap serta 

berkesinambungan tersebut antara lain: 
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1.  Tahap Perencanaan 

     Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, yaitu: 

      a. Observasi, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal untuk 

          yang dapat dijadikan pedoman dalam menyususun rencana penelitiaan. 

 b. Identifikasi masalah, kegiatan ini dilakukan agar mengetahui permasalahan   

     apa yang akan dihadapi oleh siswa dan dapat menentukan cara      

     menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Mendiskusikan rencana penelitian kepada kepala sekolah  dan teman 

sejawat.  

d. Menentukan metode dan alat peraga  serta model pembelajaran.  

e. Merencanakan instrumen observasi dan data siswa dengan teman sejawat. 

f. Menyusun rencana penelitian. 

 

2.  Tahap Tindakan 

      Pada kegiatan ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan yaitu: 

      a.  Menjelaskan tentang cara melakukan  eksperimen kepada siswa sesuai  

materi. 

      b.  Membentuk kelompok kerja eksperimen. 

      c.  Memberikan peralatan yang akan digunakan kepada siswa.  

      d.  Siswa mengadakan diskusi untuk pembagian tugas kerja eksperimen. 

      e.  Siswa mengadakan eksperimen tentang magnet sesuai dengan   skenario        

yang sudah dirancang sebagaimana yang dilampirkan. 

      f.  Peneliti selaku guru dan dibantu oleh teman sejawat mengadakan observasi       

serta membimbing siswa dalam kegiatan eksperimen. 
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g. Siswa mengadakan presentasi hasil dari penelitian secara berkelompok dan 

diadakan tanggapan umum dari kelompok yang lain untuk mendapatkan 

kesimpulan hasil eksperimen yang dibimbing dan diarahkan guru. 

h.  Memberikan penghargaan berbentuk pujian kepada kelompok dengan hasil 

terbaik dalam eksperimen sebagai penguatan. 

i. Mengatur dan menyimpan peralatan eksperimen. 

 

3.  Tahap Observasi 

Pada tahap observasi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

      a.  Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan  tiap siklus oleh teman 

sejawat    yang telah disepakati sebelumnya dengan menggunakan 

instrument observasi. 

      b. Mencatat setiap kejadian dalam kegiatan eksperimen dan perubahan yang 

terjadi. 

  c.  Melakukan pengamatan terhadap siswa dalam kerja kelompok dan 

      eksperimen. 

 d.  Melakukan pengamatan dan penilaian tentang hasil. 

 e.  Melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk membahas tentang.     

     kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru  selaku peneliti 

     serta tindak lanjut perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 
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4.   Tahap Refleksi 

   Pada tahap refleksi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

       a. Menganalisis temuan saat melakukan pengamatan pada waktu 

            pelaksanaan. 

      b.  Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat pelaksanaan kegiatan     

eksperimen. 

c.   Melakukan refleksi terhadap kreativitas dan keterampilan proses siswa     

dalam melaksanakan eksperimen. 

d.   Melakukan refleksi terhadap penyampaian guru selaku peneliti bersama 

 dengan teman sejawat dan sekaligus memusyawarahkan untuk tindak 

 lanjut siklus berikutnya. 

 

3.3 Indikator Keberhasilan  

 

Tindakan penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila 

peningkatan keterampilan proses oleh siswa telah mencapai kategori 75% dari 

jumlah seluruh siswa, dan apabila hasil belajar siswa yang telah mencapai KKM 

≥65 secara klasikal mencapai ≥80% dari jumlah siswa.  
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3.4  Jadwal Penelitian 
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