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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 

difokuskan pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan Classroom Action 

Research (Aqib, 2006: 12). Hal ini didasarkan atas masalah dan tujuan 

penelitian yang menuntut sejumlah informasi dan tindak lanjut yang terjadi di 

lapangan, dan hasilnya akan dikaji dan ditindak secara reflektif, koloboratif, 

dan partisipatif (Hopkins, 1993; Suwarsih, 1994 dalam Muncarno, 2001). 

      Sesuai dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), prosedur 

penelitian yang akan ditempuh adalah suatu bentuk proses pengkajian 

berdaur siklus yang terdiri dari 4 tahapan dasar yang saling terkait dan 

berkesinambungan yaitu (1) Perencanaan (planing), (2) Pelaksanaan 

(acting), (3) Pengamatan (observing), dan (4) Refleksi (reflecting). 

Kempat tahap tersebut merupakan suatu siklus atau daur sehingga setiap 

tahap akan selalu berulang kembali. Hasil refleksi dari siklus sebelumnya 

yang telah dilakukan akan digunakan untuk merevisi rencana atau 

menyusun perencanaan berikutnya. (Sunyono, 2009: 11). 

 

 

 

 

 

 

Adapun alur siklus PTK tergambar di bawah ini (Sunyono, 2009: 24) : 
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Gambar 3.1: Prosedur Pelaksanaan PTK 

 

 

B. Setting (Penataan) Penelitian 
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1. Tempat/lokasi penelitian      : Penelitian dilaksanakan di SDN 01 Metro 

Timur, Jl. Ahmad Yani No. 66, Kelurahan 

Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, 

Kota Metro. 

2. Lama penelitian  : 5 bulan 

3. Waktu penelitian  : Semester genap tahun ajaran 2010/2011 

 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan secara koloboratif 

partisipasif antara peneliti dengan guru SDN 01 Metro Timur. Pada penelitian 

tindakan kelas ini, yang akan menjadi subyek adalah guru mata pelajaran IPS 

dan siswa kelas VB SDN 01 Metro Timur dengan jumlah siswa 29 orang 

terdiri dari 16 laki-laki, dan 13 perempuan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : 

1. Teknik Tes  

Tes hasil belajar siswa. 

2. Teknik Non tes  

Observasi  siswa dan kineja guru. 

 

E. Alat Pengumpul Data 
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1) Lembar Pengamatan (observasi), instrumen ini dirancang oleh peneliti 

berkolaborasi dengan guru kelas (mata pelajaran). Lembar ini digunakan 

untuk mengumpulkan data kinerja guru dan aktivitas belajar siswa 

selama penelitian tindakan kelas dalam metode Problem Based Learing 

(PBL). 

2) Tes hasil belajar, instrumen ini dirancang oleh peneliti dengan 

berkoloborasi dengan guru kelas (mata pelajaran). Lembar ini digunakan 

untuk menjaring data mengenai peningkatan hasil belajar siswa selama 

pembelajaran menggunakan metode Problem Based Learing (PBL). 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis kualitatif 

Data yang akan digunakan untuk menganalisis data kualitatif 

adalah : 

a. Data aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Data diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Data aktivitas 

diperoleh berdasarkan perilaku yang sesuai dan relevan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 

 

b. Data kinerja guru selama pembelajaran berlangsung. 
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Data diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi kinerja guru. 

Rumus penilaian dengan persen dari lembar observasi kinerja guru 

di atas adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

NP  = Nilai persen yang dicari 

                   R    = Skor guru 

                   SM = Skor maksimum ideal dari tes 

  

Kriteria keberhasilan aktivitas kinerja guru dalam persen (%) 

81% - 100% = baik sekali 

61% - 80%   = baik 

41% - 60%   = cukup 

21% - 40%   = kurang  

0 - 20 %       = kurang sekali 

 

(Sumber: adopsi Arikunto, 2007: 44) 

 

 

 

 

2. Analisis kuantitatif 

NP = R   x 100 % 

  SM 
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Data hasil penelitian yang tergolong data kuantitatif dilakukan 

secara deskriptif, yakni dengan menghitung ketuntasan individual dan 

ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai berikut : 

a. Ketuntasan individual 

S =  
   R X 100  

    N 

 

Keterangan: 

S  = Nilai yang diharapkan 

R  = Jumlah skor/item yang dijawab benar 

N  = Skor maksimum dari tes 

 

b. Ketuntasan klasikal 

 

 

 

Keterangan : 

 

Ketuntasan individual        : Jika nilai siswa mencapai ketuntasan ≥ 

KKM 

Ketuntasan klasikal             : Jika ≥ 75% dari seluruh siswa mencapai  

ketuntasan  ≥ KKM 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

Ketuntasan klasikal = 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 

X 100 % 
Jumlah seluruh siswa 
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1. Siklus I  

a. Tahap Perencanaan 

1) Menetapkan materi pelajaran, yaitu materi “Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dan Perumusan Dasar Negara” , yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini di SDN 01 Metro 

Timur yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2006. 

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara partisipatif 

dan koloboratif antara guru dan peneliti. 

3) Pembuatan media pembelajaran berupa gambar peristiwa yang 

terjadi sebelum kemerdekaan (sidang BPUPKI) dan para tokoh 

pahlawan (Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Fatmawati, 

Latif Hendraningrat, dan Ahmad Soebarjo). 

4) Menyusun alat tes (evaluasi). 

5) Menetapkan cara pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning (PBL), dengan menggunakan alat observasi. 

6) Menyusun alat (instrument observasi) yang digunakan untuk 

siswa maupun guru. 

7) Menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan yang sesuai 

dengan respon terhadap tindakan yang dilakukan, baik data 

kualitatif dan kuantitatif. 

8) Menetapkan cara refleksi yang dilakukan oleh seluruh tim 

peneliti yang terdiri dari satu orang pengajar dan satu orang 
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observer secara bersama-sama, dan dilakukan setiap akhir 

siklusnya. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

  Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan 

terutama skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap 

perencanaan. 

1) Siklus I pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 

Guru bertanya pada siswa: “Anak-anak pada tanggal 

berapakah kita merdeka? dan siapakah yang membacakan 

teks proklamasi?” 

 Motivasi  

Anak-anak yang dilakukan para pejuang adalah suatu 

bentuk pengorbanan yang harus kalian teladani, jadikan 

semangat para pejuang untuk kalian belajar dan bekerja. 

 Tes awal (Pretest)  

b) Kegiatan inti 
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(1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik (alat) 

yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. 

(2) Guru mengorganisasikan (mengondisikan) siswa untuk 

belajar. 

(3) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa. 

(4) Kelompok diberikan masalah tentang materi yang akan 

dipelajari. 

(5) Kelompok dengan bimbingan guru mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan materi untuk mendapatkan 

pemecahan masalah. 

(6) Kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan guru. 

(7) Hasil diskusi kelompok ditulis dalam bentuk laporan 

sederhana untuk dipresentasikan secara bergilir di depan 

kelas/muka kelas. 

 

c) Kegiatan akhir 

(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Salam penutup. 

 

 

 

2) Siklus I pertemuan 2   
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a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 

Menyanyikan lagu: “17 Agustus tahun 45”. 

 

b) Kegiatan inti 

(1) Kelompok mempersiapkan laporan. 

(2) Masing-masing perwakilan kelompok mempersiapkan 

diri untuk mempresentasikan laporan di depan kelas. 

(3) Kelompok lain mendengarkan dan mencocokan jawaban. 

(4) Kelompok dengan bimbingan guru melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan yang mereka 

lakukan dan proses yang mereka gunakan dalam 

pemecahan masalah. 

(5) Guru memasang chart (gambar) para tokoh pejuang 

persiapan kemerdekaan di papan tulis/muka kelas. 

(6) Guru memberikan evaluasi berupa soal yang harus 

dikerjakan siswa di sekolah. 

 

 

 

c) Kegiatan akhir 
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(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Guru menanamkan sifat dan cara menghargai para tokoh 

pahlawan dalam kehidupan sehari-hari para siswa 

(disiplin, rajin belajar, dan saling menghargai). 

(3) Salam penutup. 

 

c. Tahap Observasi 

  Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh 

observer dengan menggunakan lembar observasi (instrument), 

meliputi lembar observasi (instrument) tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dan kinerja guru dalam pelaksanaan 

tindakan untuk melihat peningkatan kemampuan siswa dalam 

melaksanakan pemecahan masalah dan kinerja guru selama proses 

pembelajaran. 

  Evaluasi terhadap keberhasilan tindakan dilakukan dengan 

tes formatif, yang digunakan juga untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam meningkatkan prestasi belajar pada materi disetiap 

siklus. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan 

kuantitatif, data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi 

(instrument) sedangkan data kuantitatif diperoleh berdasarkan tes 

formatif (evaluasi).   

d. Refleksi 
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  Berdasarkan data hasil observasi dan evaluasi, selanjutnya 

dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah 

dicapai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (indikator keberhasilan). Pada kegiatan refleksi yang 

menjadi acuan keberhasilan adalah apakah dalam proses 

pembelajaran tujuan dan kompetensi dasar sudah dicapai, bagaimana 

hasil dari proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik (metode 

pembelajaran, pengelolaan kelas, teknik pemberian tugas, dan cara 

membimbing kelompok siswa dalam pemecahan masalah). Dan 

apakah hasil dari proses pembelajaran secara kuantitatif ditinjau dari 

KKM ≥ 60 yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sudah tercapai. 

  Hasil analisis pada tahap pertama dijadikan sebagai bahan 

untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan guru disiklus 

berikutnya (kedua). 

 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

1) Menetapkan materi pelajaran, yaitu materi “Peristiwa Sekitar 

Proklamasi” , yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini 

di SDN 01 Metro Timur yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006. 

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara partisipatif 

dan koloboratif antara guru dan peneliti. 
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3) Pembuatan media pembelajaran berupa video (pembacaan teks 

proklamasi oleh Soekarno), gambar peristiwa yang terjadi 

menjelang proklamasi (pengibaran bendera merah putih, 

pembacaan teks proklamasi) dan para tokoh pahlawan (Soekarno, 

Moh. Hatta, Ahmad Soebarjo, Sayuti Melik, dan WR. 

Soepratman). 

4) Menyusun alat tes (evaluasi). 

5) Menetapkan cara pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning (PBL), dengan menggunakan alat observasi. 

6) Menyusun alat (instrument observasi) yang digunakan untuk siswa 

maupun guru. 

7) Menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan yang sesuai dengan 

respon terhadap tindakan yang dilakukan, baik data kualitatif dan 

kuantitatif. 

8) Menetapkan cara refleksi yang dilakukan oleh seluruh tim peneliti 

yang terdiri dari satu orang pengajar dan satu orang observer secara 

bersama-sama, dan dilakukan setiap akhir siklusnya. 

 

 

 

 

b. Tahap Pelaksanaan 



14 
 

  Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan 

terutama skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap 

perencanaan. 

1) Siklus II pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 

Guru bertanya pada siswa: “Anak-anak apakah yang 

dimaksud BPUPKI?” 

 Tes awal (Pretest)  

 

b) Kegiatan inti 

(1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik (alat) 

yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. 

(2) Guru mengorganisasikan (mengondisikan) siswa untuk 

belajar. 

(3) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa. 

(4) Kelompok diberikan masalah tentang materi yang akan 

dipelajari. 
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(5) Kelompok dengan bimbingan guru mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan materi untuk mendapatkan 

pemecahan masalah. 

(6) Kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan guru. 

(7) Hasil diskusi kelompok ditulis dalam bentuk laporan 

sederhana untuk dipresentasikan secara bergilir di depan 

kelas/muka kelas. 

 

c) Kegiatan akhir 

(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Salam penutup. 

 

2) Siklus II pertemuan 2   

a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 

Guru bertanya pada siswa: “Anak-anak apakah yang 

dimaksud PPKI? Dan pada tanggal berapakah PPKI 

terbentuk?” 
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b) Kegiatan inti 

(1) Kelompok mempersiapkan laporan. 

(2) Masing-masing perwakilan kelompok mempersiapkan 

diri untuk mempresentasikan laporan di depan kelas. 

(3) Kelompok lain mendengarkan dan mencocokan jawaban. 

(4) Kelompok dengan bimbingan guru melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan yang mereka 

lakukan dan proses yang mereka gunakan dalam 

pemecahan masalah. 

(5) Pemutaran video pembacaan teks proklamasi oleh 

Soekarno. 

(6) Guru memasang chart (gambar) para tokoh dalam 

peristiwa sekitar proklamasi di papan tulis/muka kelas. 

(7) Guru memberikan evaluasi berupa soal yang harus 

dikerjakan siswa di sekolah. 

 

c) Kegiatan akhir 

(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Guru memberikan contoh pada siswa cara menghargai 

jasa para pahlawan. Contohnya, pada waktu upacara 

diadakan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa 

para pahlawan dan meneladani sikap para pejuang dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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(3) Salam penutup. 

 

c. Tahap Observasi 

  Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh 

observer dengan menggunakan lembar observasi (instrument),  

meliputi lembar observasi (instrument) tentang aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dan kinerja guru dalam pelaksanaan 

tindakan untuk melihat peningkatan kemampuan siswa dalam 

melaksanakan pemecahan masalah dan kinerja guru selama proses 

pembelajaran. 

  Evaluasi terhadap keberhasilan tindakan dilakukan dengan 

tes formatif, yang digunakan juga untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam meningkatkan prestasi belajar pada materi disetiap 

siklus. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan 

kuantitatif, data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi 

(instrument) sedangkan data kuantitatif diperoleh berdasarkan tes 

formatif (evaluasi).   

 

d. Refleksi  

  Berdasarkan data hasil observasi dan evaluasi, selanjutnya 

dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah 

dicapai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan 
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sebelumnya (indikator keberhasilan). Pada kegiatan refleksi yang 

menjadi acuan keberhasilan adalah apakah dalam proses 

pembelajaran tujuan dan kompetensi dasar sudah dicapai, bagaimana 

hasil dari proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik (metode 

pembelajaran, pengelolaan kelas, teknik pemberian tugas, dan cara 

membimbing kelompok siswa dalam pemecahan masalah). Dan 

apakah hasil dari proses pembelajaran secara kuantitatif ditinjau dari 

KKM ≥ 60 yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sudah tercapai. 

  Hasil analisis pada tahap pertama dijadikan sebagai bahan 

untuk membuat rencana tindakan yang akan dilakukan guru disiklus 

berikutnya (ketiga). 

 

3. Siklus III 

a. Tahap Perencanaan 

1) Menetapkan materi pelajaran, yaitu materi “Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan” , yang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku saat ini di SDN 01 Metro Timur yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. 

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara partisipatif 

dan koloboratif antara guru dan peneliti. 

3) Pembuatan media pembelajaran berupa gambar peristiwa dalam 

rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan tokoh 

pahlawan (Perjanjian Linggajati, Renville, Jendral Mallaby, Bung 

Tomo, Jendral Soedirman, dan Ismai Marzuki). 
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4) Menyusun alat tes (evaluasi). 

5) Menetapkan cara pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning (PBL), dengan menggunakan alat observasi. 

6) Menyusun alat (instrument observasi) yang digunakan untuk 

siswa maupun guru. 

7) Menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan yang sesuai 

dengan respon terhadap tindakan yang dilakukan, baik data 

kualitatif dan kuantitatif. 

8) Menetapkan cara refleksi yang dilakukan oleh seluruh tim peneliti 

yang terdiri dari satu orang pengajar dan satu orang observer 

secara bersama-sama, dan dilakukan setiap akhir siklusnya. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

   Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan 

terutama skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap 

perencanaan. 

1) Siklus III pertemuan 1 

a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 
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Guru bertanya pada siswa: “Anak-anak bagaimanakah cara 

kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan?” 

 Tes awal (Pretest) 

 

b) Kegiatan inti 

(1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik (alat) yang 

dibutuhkan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah. 

(2) Guru mengorganisasikan (mengondisikan) siswa untuk 

belajar. 

(3) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa. 

(4) Kelompok diberikan masalah tentang materi yang akan 

dipelajari. 

(5) Kelompok dengan bimbingan guru mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan materi untuk mendapatkan 

pemecahan masalah. 

(6) Kelompok mendiskusikan masalah yang diberikan guru. 

(7) Hasil diskusi kelompok ditulis dalam bentuk laporan 

sederhana untuk dipresentasikan secara bergilir di depan 

kelas/muka kelas. 
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c) Kegiatan akhir 

(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Salam penutup. 

 

2) Siklus III pertemuan 2 

a) Kegiatan awal 

 Mengondisikan kelas 

 Salam  

 Doa 

  Memeriksa kehadiran siswa 

 Apersepsi 

Menyanyikan lagu: “Halo-halo Bandung”. 

b) Kegiatan inti 

(1) Kelompok mempersiapkan laporan. 

(2) Masing-masing perwakilan kelompok mempersiapkan diri 

untuk mempresentasikan laporan di depan kelas. 

(3)  Kelompok lain mendengarkan dan mencocokan jawaban. 

(4) Guru memasang chart (gambar) tentang peristiwa-

peristiwa dalam rangka mempertahankan  kemerdekaan di 

papan tulis/muka kelas. 

(5) Kelompok dengan bimbingan guru melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan yang mereka lakukan dan 

proses yang mereka gunakan dalam pemecahan masalah. 
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(6) Guru memberikan evaluasi berupa soal yang harus 

dikerjakan siswa di sekolah. 

 

c) Kegiatan akhir 

(1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

(2) Salam penutup. 

 

c. Tahap Observasi 

   Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh observer 

dengan menggunakan lembar observasi (instrument), meliputi lembar 

observasi (instrument) tentang aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dan kinerja guru dalam pelaksanaan tindakan untuk 

melihat peningkatan kemampuan siswa dalam melaksanakan 

pemecahan masalah dan kinerja guru selama proses pembelajaran. 

   Evaluasi terhadap keberhasilan tindakan dilakukan dengan 

tes formatif, yang digunakan juga untuk mengukur keberhasilan siswa 

dalam meningkatkan prestasi belajar pada materi disetiap siklus. Data 

yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan kuantitatif, data 

kualitatif diperoleh melalui lembar observasi (instrument) sedangkan 

data kuantitatif diperoleh berdasarkan tes formatif (evaluasi).   
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d. Refleksi 

   Berdasarkan data hasil observasi dan evaluasi, selanjutnya 

dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi. 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah 

dicapai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(indikator keberhasilan). Pada kegiatan refleksi yang menjadi acuan 

keberhasilan adalah apakah dalam proses pembelajaran tujuan dan 

kompetensi dasar sudah dicapai, bagaimana hasil dari proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik (metode pembelajaran, 

pengelolaan kelas, teknik pemberian tugas, dan cara membimbing 

kelompok siswa dalam pemecahan masalah). Dan apakah hasil dari 

proses pembelajaran secara kuantitatif ditinjau dari KKM ≥ 60 yang 

telah ditetapkan oleh pihak sekolah sudah tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


