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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Rancangan penelitian ini menggunakan metode Peneelitian Tindakan kelas 

( Classroom Action Research). Penelitian Tindakan Kelas adalah 

bagaimana sekelompok guru dapat mengkondisikan praktik 

pembelajaranmereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka 

dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam pembelajaran mereka, 

dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

2. Setting Penelitian 

Setting penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 1 Surabaya Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek  dalam penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas I yang 

berjumlah 30 orang siswa, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang 

perempuan. 

  

B. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu 

siklus I dan siklus II. Tujuan dari siklus tersebut adalah sebagai perbandingan atas 
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prestasi siswa. Jika prestasi siswa pada siklus I kurang baik maka diadakan siklus 

II. Maka akan terlihat perbandingan hasil antara siklus I dan siklus II. 

 

1. Siklus I 

a.   Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, peniliti harus merencanakan proses kegiatan belajar 

mengajar dari awal sampai akhir, supaya proses belajar mengajar berlangsung 

dengan baik.  Tahap-tahap perencanaan yaitu: 

1.) Merencanakan pembelajaran yang akan ditetapkan dalam proses belajar 

     mengajar. 

2.) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

3.) Memilih bahan pelajaran yang sesuai. 

4.) Menentukan skenario pembelajaran dengan pendekatan konstektual dan 

     pembelajaran berbasis masalah 

5.) Mempersiapkan sumber, bahan dan alat bantu yang dibutuhkan 

6.) Menyusun lembar kerja siswa 

7.) Mengembangkan format evaluasi 

8.) Mengembangkan format observasi pembelajaran 

 

b.   Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan peneliti, melakukan penelitian sesuai dengan skenario 

yang ada. Tahap–tahap pelaksanaan yaitu: 

1.) Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran 



17 
 

2.) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang terdapat pada 

     buku sumber 

3.) Siswa mengembangkan berbagai kompetensi dasar dan mengaitkannya 

     dengan pengalaman mereka masing-masing.  

4.) Siswa mengerjakan lembar kerja siswa 

 

c. Observasi dan Evaluasi 

    1.) Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa. 

 

d.  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. 

 

2.  Siklus II 

a.  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 
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b.  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 di capai dalam pembelajaran 

     4.) Siswa bertanya jawab 

     5.) Siswa menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa 

 

c.  Observasi dan Evaluasi 

     1.) Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah dikembangkan. 

d.  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 dari siklus I. 

 

 

 

 



19 
 

C.  Alat Pengumpulan Data 

     1. Lembar  Observasi 

         Lembar panduan observasi instrumen ini dirancang peneliti. Lembar  

         observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 

         belajar siswa selama penelitian tindakan kelas. 

 

     2. Tes Hasil Belajar 

         Tes hasil belajar instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai 

         peningkatan prestasi belajar siswa. Tes hasil belajar yang digunakan 

         selain tes formatif yang diberikan pada akhir pembelajaran ada juga tes 

         latihan setelah materi selesai dijelaskan. 

 

    3. Jenis Data 

        Data yang diperoleh selama penelitian tediri dari dua macam, yaitu: 

a. Data kualitatif yaitu data yang diambil berdasarkan suatu keputusan 

terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Data ini diperoleh dengan 

cara menilai. Data kualitatif berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap 

metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, 

perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri atau motivasi belajar 

dan sejenisnya (Arikunto,2006) 

b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara membandingkan 

sesuatu dengan satu ukuran. Data ini diperoleh dengan cara mengukur. 
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Yang termasuk data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil tes 

formatif. 

 

D.  Teknik Analisis Data 

Analisis digunakan untuk mencermati setiap langkah yang dibuat, mulai dari 

tahap persiapan, proses, sampai dengan hasil penelitian, dan dilakukan untuk 

memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran yang terlibat didalamnya 

sudah sesuai dengan kapasitasnya. 

 

Data-data yang diperoleh dengan cara observasi dan tes tertulis, lalu dilakukan 

analisis sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi analisis dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

1. Kualitatif 

    Data yang diperoleh merupakan gambaran secara umum mengenai keaktifan 

    siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Data ini berbentuk 

    persentase yang diperoleh dari jumlah siswa yang melakukan aktivitas-  

    aktivitas tertentu sesuai dengan lembar observasi. 

 

2.  Kuantitatif 

     Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes formatif merupakan gambaran 

     mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Data ini 

     berbentuk nilai-nilai hasil evaluasi tes tertulis. Analisis ini dihitung dengan 

     cara sebagai berikut. 
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a. Penilaian rata-rata kelas 

Nilai rata-rata kelas diperoleh dengan rumus:                             

Nilai rata-rata kelas  =    

 

 

b. Persentase ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan elajar minimal (KKM) untuk pelajaran PKn kelas I SDN 1 

Surabaya adalah 60. Persentase ketuntasan belajar diperoleh dengan rumus: 

Persentase ketuntasan belajar =  

 

Kriteria tingkat keberhasilan siswa ditetapkan dengan rentang sebagai berikut. 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase (%) Kriteria 

1 76-100   Tuntas 

2 66-75   Tuntas 

3 56-65   Tidak Tuntas 

4 46-55   Tidak Tuntas 

s5 0-45   Tidak Tuntas 

 

 

 


