
 
 

 

 
 

BAB III 
METODE  PENELITIAN 

 

                    Metode yang peneliti gunakan  adalah  metode  deskriptif,   maksudnya dalam   

            penelitian ini semua gejala yang ditemui dicatat berdasarkan  kenyataan apa adanya. 

A.  Setting  Penelitian. 

1. Tempat  Penelitian. 

       Penelitian ini dilasksanakan di Sekolah Dasar Negeri 02  Rama Gunawan, 

Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 

pelajaran 2010/2011. 

     2.   Subjek  Penelitian. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas V semester genap Sekolah Dasar 

Negeri 02 Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah   tahun  pelajaran   2010/2011  dengan  jumlah  24  orang yang terdiri 

dari  laki-laki 11 orang,  dan perempuan 13 orang.       

     3.   Faktor yang  Diteliti. 

     Untuk menjawab yang telah tertuang dalam perumusan masalah,  factor yang 

     akan diteliti adalah: 

            a. Aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

            b. Hasil belajar siswa, yaitu nilai yang diperoleh dari tes disetiap akhir materi  

                pelajaran pada siklus I maupun siklus II. 

 

 

 



B.  Prosedur  Penelitian. 

            Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian bersiklus yang  dilakukan 

oleh guru di kelas secara kolaboratif, partisipatif, dan refleksi mandiri, bertujuan 

untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang ada dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

         Siklus aktivitas dalam PTK diawali dengan perencanaan tindakan (planning),    

penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil 

tindakan (observation and evaluation),  dan melakukan refleksi (reflection), dan 

seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai 

(Konsorsium LPTK, 2009:6). 

       Langkah-langkah yang ditempuh dalam PTK  adalah; 

1. Identifikasi dan Perumusan Fokus Masalah Penelitian. 

Selama mengajar, guru tentu mengalami berbagai masalah, baik masalah 

instruksional  maupun   pengelolaan  kelas.    Guru  perlu   merenungkan 

kembali atau merefleksi proses pembelajaran  yang  telah dilakukan agar 

mampu menghadapi masalah yang dihadapinya. Guru membuat catatan  pada 

     akhir pembelajaran yang dikelolanya, sehingga dapat mengidentifikasi semua  

permasalahan pembelajaran dengan mudah.  Guru seharusnya jujur pada  diri 

      sendiri, dan mempersepsikan pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian 

penting dari dunianya dan bahkan dirinya.  

            2. Perencanaan tindakan perbaikan. 

Berdasarkan rumusan masalah,   guru mencoba mencari  cara untuk memper- 

baiki atau mengatasi masalah tersebut. Perencanaan suatu tindakan perbaikan 

mengacu pada teori yang releven dan bertanya kepada ahli terkait. 
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Ahli terkait yang dimaksud  adalah ahli pembelajaran,  dapat pula ahli bidang 

studi atau pembelajaran bidang studi. Dua langkah penting dalam perancang-

an  tindakan perbaikan adalah merumuskan hepotesis tindakan dan  

persiapan tindakan.  

Persiapan tindakan berupa: 

a) Pembuatan sekenario pembelajaran yang berisikan lngkah-langkah   

kegiatan dalam pembelajaran, disamping bentuk-bentuk kegiatan yang 

akan dilakukan. 

b) Penyediaan sarana pembelajaran yang mendukung dalam terlaksananya 

tindakan. 

c) Pembuatan instrument penelitian. 

 3. Pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. 

                 Pelaksanaan tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok dalam  siklus   

penelitian tindakan. Sementara itu observasi dilakukan sebagai upaya untuk 

merekam proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. 

                      4. Analisis dan refleksi. 

   Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan 

penarikan kesimpulan hasil analisis. Reduksi data merupakan proses 

penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan, 

pengorganisasian data mentah menjadi informasi bermakna.  

Pemaparan data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan 

mudah dipahami dalam bentuk paparan naratif, grafik atau perwujudan 

lainnya. 
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Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, 

padat dan bermakna. Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji 

apa yang telah dan belum terjadi, apa yang dihasilkan, mengapa hal tersebut 

terjadi, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. 

                   5. Perencanaan tindak lanjut. 

            Bila hasil perbaikan yang diharapkan belum tercapai pada siklus I, maka 

diperlukan langkah lanjutan pada siklus II. Satu siklus kegiatan merupakan 

kesatuan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

interpretasi, serta analisis dan refleksi. Banyaknya siklus pelaksnaan PTK 

direncnakan dalam 2  siklus, seperti pada gambar berikut;  
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C.  Rencana  Tindakan. 

 Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus. tiap siklus  dilaksnakan  sesuai 

dengan perubahan yang ingin dicapai.  

 1. Siklus I. 

            a. Perencanaan. 

                 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah: 

1)  Membuat Rencana Pembelajaran (RPP). 

                     2)  Membuat dua macam lembar observasi terfokus: 

            a) Untuk melihat bagaimana aktivitas belajar siswa ketika seluruh proses  

                tindakan dilakukan. 

  b) Untuk melihat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. 

              3)  Mengadakan tes akhir  untuk  mengetahui  daya  serap  siswa,   terhadap   

                    pembelajaran dan peningkatan hasil belajar. 

4)  Menyediakan media torso sebagai alat bantu pembelajaran,  untuk  men-   

jelaskan fungsi organ tubuh dan susunan alat pencernaan makanan . 

            b. Pelaksanaan tindakan. 

   Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah mengelola proses belajar      

dengan  memotivasi  siswa  dalam  pembelajaran  IPA.   Kegiatan yang  di-

lakukan guru yaitu: 

              1) Kegiatan  pendahuluan,  guru  memberikan  pertanyaan  yang  mencakup 

    materi secara garis besar,  penyampaian pembelajaran,  dengan mengait- 

    kan pengetahuan awal siswa. 

        2) Kegiatan inti,  guru memperagakan media torso yang sudah dipersiapkan 

             Untuk kegiatan belajar siswa, selanjutnya siswa disuruh  memperhatikan 

             bagian-bagian  dari  media  torso,   terutama tentang fungsi  organ  tubuh 

             manusia dan susunan alat pencernaan makanan serta sistemnya. 
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               Adapun susunan alat pencernaan makanan dan sistemnya adalah; 

(a) mulut dan gigi berfungsi untuk mengunyah makanan.  

(b) lambung, usus besar dan usus 12 jari yang berfungsi untuk 

mencerna makanan hingga menjadi sari-sari makanan yang 

diperlukan oleh tubuh manusia untuk menimbulkan tenaga atau 

kalori agar manusia mempunyai tenaga/kekuatan. 

(c) menunjukkan urutan letak alat pencernaan makanan agar siswa tahu       

      persis urutan tata letak alat pencernaan  makanan manusia. 

Selanjutnya  siswa dibentuk  kelompok untuk  berdiskusi  mengenai 

fungsi organ tubuh dan tata  urutan letak alat pencernaan  makanan, 

kemudian guru  membimbing  siswa  untuk  membuat kesimpulan. 

3) Kegitan penutup guru membimbing siswa membuat kesimpulan  tentang  

     materi yang disampaikan dan  mengadakan  evaluasi. 

         Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu : 

1) Kegiatan pendahuluan, siswa  menjawab pertanyaan apersepsi mengenai   

     materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. 

2) Kegiatan inti,  memperhatikan dan ikut memperagakan media torso yang 

             sesuai dengan petunjuk guru, dan berdiskusi dengan temannya. 

              3) Kegiatan penutup, mencatat materi, dan   mengerjakan tugas akhir. 
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                   c. Observasi. 

Pada tahap ini guru melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

yang sedang berjalan. Mengamati bagaimana siswa melakukan kegiatan 

dalam memperagakan menggunakan torso untuk melakukan penyusunan 

urutan letak alat pencernaan makan pada manusia dengan benar, dan 

mengamati siswa menunjukkan letak alat pencernaan makanan pada diri 

siswa. 

              Observasi dilakukan untuk melihat apakah proses pembelajaran yang  

berlangsung sesuai dengan  yang direncanakan apa tidak, efektivitas 

pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. 

                   d. Refleksi. 

Hasil refleksi yang didapat dari hasil observasi pada setiap siklus dikumpul-  

kan  serta  dianalisis,    hasilnya  digunakan  untuk  merefleksi diri,   apakah  

        dengan tindakan  yang telah  dilakukan  dapat  meningkatkan  aktivitas  dan 

        hasil belajar siswa ? 

        Hasil  analisis  data  yang  dilaksanakan  pada tahap  ini akan  dipergunakan 

        sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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 2. Siklus II         

             a. Perbaikan. 

Berdasarkan kekurangan dan kegagalan pada siklus I, sebagai bahan acuan 

upaya perbaikan pada siklus II diantaranya adalah; 

1) Guru lebih merata dalam membimbing siswa agar lebih intensif dalam 

proses pembelajaran. 

2) Menata ulang kelompok yang ada pada siklus I agar lebif efektif pada 

siklus II. 

3) Guru menjelaskan tahapan-tahapan cara belajar kelompok sebelum 

pelaksanaan belajar kelompok dimulai. 

4) Guru  memberikan  motifasi  pada  siswa  untuk  aktif  bertanya  selama 

proses pembelajaran. 

5) Guru lebih mengenalkan  pentingnya  media torso  dalam  pembelajaran  

      sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. 

             b. Pelaksanaan Tindakan. 

    Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II  adalah  mengelola proses  

pem-     belajaran dengan memotivasi,  membimbing dan menerangkan 

pentingnya  media torso dalam pembelajaran  IPA 

Kegiatan yang dilakukan guru yaitu: 

                1) Kegiatan pendahuluan,  memberikan pertanyaan yang mencakup materi  

                    secara garis besar, penyampaian pembelajaran yang lebih detail  dengan  

                    mengingatklan  siswa  untuk lebih memperhatikan materi  pembelajaran  

                    agar mencapai hasil belajar yang lebih baik ndi siklus I.  

                2) Kegiatan inti,  memperagakan  media torso  pada siswa dan  pentingnya  

                     menggunakan media torso pada pembel;ajaran IPA,  karena  dapat  me- 

                     nunjukkan organ tubuh manusia yang tidak dapat terlihat dengan nyata,       
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serta susunan alat pencernaan makanan dan fungsinya. Guru menunjukan 

alat pencernaan makanan dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan 

seperti; 

(a) Makanan yang berserat dan yang tidak berserat. 

Untuk mengetahui berserat ataut idaknya,  diuji dengan cara  meng- 

haluskan bahan makanan tersebut, pada bahan makanan yang 

berserat jika dihaluskan tidak bisa hancur atau halus dan akan 

berbentuk benang, sedangkan yang tidak bersarat, jika dihaluskan 

akan hancur atau halus. Makanan yang berserat  diantaranya adalah 

kangkung, kacang panjang, daun singkong, dan makanan yang 

tidak berserat diantaranya adalah nasi, kentang, telur, tempe, tahu 

dan lain-lain. 

(b) Makanan yang bergizi yaitu makanan yang banyak mengandung 

vitamin, mineral, karbohidrat, lemak dan sebagainya.  

Pada makanan yang mengandung karbohidrat yang didalamnya 

terkandung zat tepung atau amilun, untuk menguji kandungan 

karbohidrat dapat dilakukan dengan cara makanan dihaluskan 

terlebih dahulu kemudian ditetesi dengan larutan lugol atau betadin 

satu persatu dan jika tepung berubah warna menjadi biru berarti 

makanan tersebut mengandung karbohidrat. 

Selanjutnya  siswa  diberi  kesempatan  untuk  berdiskusi  mengenai 

jenis  makanan  yang  berserat  dan  yang  tidak  berserat,   makanan 

yang bergizi dan yang mengandung  karbohidrat serta cara  penguji- 

annya dari kedua jenis  bahan makanan tersebut dan  kemudian guru  

membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. 
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           3) Kegitan penutup, guru membimbing siswa untuk  membuat kesimpulan   

     tentang  materi   yang  disampaikan  dan   mengadakan  evaluasi  untuk     

     mengetahui daya serap siswa dan pemberian tugas tindak lanjut. 

Kegiatan yang dilakukan siswa yaitu: 

1) Kegiatan  pendahuluan,  siswa  menjawab pertanyaan apersepsi yang 

    berkaitan dengan materi  dalam kegiatan  proses pembelajaran. 

2) Kegiatan inti, memperhatikan  dan memperagakan  dengan   menguji 

    bahan makanan yang berserat dan atau tidak berserat  serta  makanan  

   yang mengandung karbohidrat. 

                3) Kegiatan penutup,  mencatat dan  menyimpulkan materi yang diberi- 

                     kan, dan  memberikan tugas tindak lanjut.   

                   c. Observasi. 

Pada tahap ini guru melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Mengamati bagaimana siswa melakukan 

kegiatan membedakan makanan yang mengandung serat dan yang tidak 

mengandung serat, mengamati bagaimana caranya siswa untuk mengetahui 

bahan makanan yang bergizi atau tidak bergizi, serta makanan yang 

mengandung karbohidrat. 

                   d. Refleksi. 

Hasil yang didapat pada tahap evaluasi pada setiap siklus, dikumpulkan dan 

dianalisis. Refleksi, analisis dan observasi satiap siklus digunakan untuk 

merefleksi diri, apakah dengan tindakan yang telah dilakukan dapat 

meningkatkan  aktivitas  dan  hasil belajar siswa?.   Hasil analisis data yang  

dilaksanakan pada tahap ini selanjutnya dibandingkan dengan hasil pada 

siklus I, apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II. 
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D. Instrumen Penelitian. 

   Selama mengadakan pembelajaran digunakan  perlengkapan  instrument: 

  1. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa untuk mengumpulkan data aktivitas  

  kegiatan pembelajaran. 

  2. Lembar pengamatan aktivitas guru. 

  3. Tes  untuk  mengumpulkan  data  hasil belajar siswa.  

 Tabel 1.  Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data. 

No Jenis Data 

 

Metode 

 

 

1 

 

2 

 

 

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

 

Penguasaan konsep siswa 

 

Lembar observasi 

 

Tes Akhir 

 

E. Data dan Cara Pengumpulannya. 

1. Jenis Data. 

Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari data 

penguasaan konsep siswa pada setiap siklusnya, dan data kualitatif yaitu data 

yang dikumpulkan melalui lembar observasi. 

2. Alat Pengumpul Data. 

Alat pengumpul data yang digunakanan adalah ; 

a) Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa untuk mengumpulkan data 

kegiatan pembelajaran. 

b) Lembar pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran. 

c) Tes awal dan akhir sebagai indikator hasil belajar siswa untuk melihat 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
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3. Teknik Pengumpulan Data. 

Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa 

metode,  yaitu metode observasi,   untuk  mendapatkan  data  aktivitas   belajar  

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas-

tugasnya, kemudian peneliti memberikan penilaian terhadap hasil 

pengamatan/observasi, dan hasilnya dimasukan dalam tabel aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Metode wawancara, dalam hal ini peneliti mengadakan 

wawancara dengan siswa tentang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media torso, pemberian tugas tindak lanjut, bagaimana respon siswa terhadap 

media torso dan tugas-tugas yang diberikan, dan hasilnya dimasukan dalam 

tabel aktivitas belajar siswa, demikan juga dengan tes tertulis dengan cara 

memberikan latihan mengerjakan soal/evaluasi belajar untuk mengetahui daya 

serap dan hasil belajar siswa baik dalam siklus I maupun siklu II. 

     4. Teknik Pengolahan Data 

   Setelah memperoleh data tentang aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

selanjutnya untuk mengolah data tersebut digunakan cara sebagai berikut; 

   a. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi mengenai aktivitas belajar  

       siswa  dan  aktivitas  guru  dalam  proses  pembelajaran.   Data ini berbentuk   

       persentase  yang  diperoleh dari jumlah siswa yang melakukan aktivitas  ter- 

       tentu sesuai dengan lembar observasi. 

 Untuk mengetahui kategori keaktifan belajar siswa digunakan pedoman sbb.   
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       Tabel  2.  Kategori Aktivitas Belajar Siswa 

Rentang Persentase Kategori 

 

85%   -   100% 

                  70%    -    84% 

                  55%    -    69% 

                  40%    -    54% 

 0%    -    39% 

 

Sangat Aktif 

Aktif 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

Sangat Kurang Aktif 

 

Sumber: Hendri, Edi  (2008:112) 

            Keterangan: 

            1) Siswa dikatakan sangat aktif jika rentang persentase---------  85% - 100% 

       2) Siswa dikatakan aktif jika rentang persentase antara --------- 70%  -  84% 

       3) Siswa dikatakan cukup aktif jika rentang persentase --------- 55%  -  69% 

                  4) Siswa dikatakan kurang aktif jika rentang persentase--------- 40%  -  54% 

                  5) Siswa dikatakan sangat kurang aktif jika rentang persentase--   0%  - 39%   

       b. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes  dengan soal pilihan ganda, hasilnya   

            dimasukkan dalam tabel lembar penilaian hasil belajar siswa.     

           Untuk mengolah data tersebut dengan cara sebagai berikut; 

1)  Nilai rata-rata        = 
Jumlah semua nilai siswa 

Jumlah siswa 

 

    2)  Persentase     = 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 

X   100% 
Jumlah seluruh siswa 

 

   Data yang diperoleh dari siklus I,  menjadi acuan  pada siklus II,  kemudian hasilnya 

   dibandingkan dengan data pada siklus  II.  

   Diharapkan  perubahan  positif dalam  peningkatan  aktivitas  dan hasil belajar siswa   

   dalam proses pembelajaran siklus I dan siklus II. 

   Kemudian hasilnya dimasukkan  kedalam tabel data hasil belajar siswa dalam proses  

pembelajaran tiap siklus.          
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