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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1     Setting Penelitian 

 

 

3.1.1    Subjek Penelitian 

 

Subjek  dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas I 

SDN 2 Way Halim Permai Kecamatan Sukarame, Bandarlampung 

dengan jumlah siswa 25 anak yang terdiri dari 11 siswa laki-laki 

dan 14 siswa perempuan. 

 

3.1.2     Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Way Halim Permai Kecamatan 

Sukarame, Bandarlampung. Sekolah ini merupakan tempat tugas 

peneliti. 

 

3.1.3    Waktu  Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian di semester genap selama 2 bulan, 

yaitu bulan Maret minggu terakhir, sampai April minggu pertama. 

 

3.2.      Sumber Data 

 

Data penelitian diperoleh melalui tes dan nontes yaitu dokumen hasil 

belajar siswa dan observasi. 
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3.3.     Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, 

melalui berbagai aspek. Aspek yang diukur yaitu : 

3.3.1   Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, bertujuan untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA yang diperoleh dari nilai tes pada siklus I, dan siklus II.  

3.3.2   Data Kualitatif 

 Data penelitian kualitatif, diperoleh melalui lembar observasi. Pengolahan 

data yang dilakukan terhadap lembar observasi bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas siswa. 

3.4.    Pengumpulan Data 

Untuk  pengumpulan data digunakan metode observasi dan tes. 

3.5.    Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mencermati setiap langkah yang 

dibuat, mulai dari tahap persiapan, proses sampai hasil pekerjaan atau 

pembelajaran, dalam arti apakah kegiatan beserta langkah-langkahnya sudah 

sesuai denngan tujuan yang ingin dicapai atau belum. Demikian juga dengan 

analisis PTK terhadap kegiatan pembelajaran, analisis dilakukan untuk 

memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran yang terlibat di dalamnya 
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sudah sesuai dengan kapasitasnya (Aunurrahman,dkk,2009:9-1). Jadi, teknik 

analisis data yang dilakukan adalah : 

a. Mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama siklus I, baik 

data kuantitatif maupun kualitatif. 

b. Menganalisis data dengan membuat tabulasi dan persentase, serta 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

c. Menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil 

pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara tes siklus I dan 

hasil tes siklus II. 

3.6    Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan  penelitian yang digunakan adalah berupa rangkaian 

langkah-langkah berbentuk spiral yang dikemukakan Kemmis 

(Wiriatmadja,2006:66) yaitu setiap langkah/siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan pertama 

dilakukan pada tahap perencanaan (planning). Dilanjutkan dengan tindakan 

(action) disertai dengan pengamatan (observe). Ebbut (Aunnurahman, 

dkk,2009:36) bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu studi yang 

sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam 

pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan-

tindakan tersebut. Selanjutnya kegiatan refleksi(reflect) melalui diskusi antar 

peneliti yang akan menghasilkan rencana perbaikan  tindakan pada siklus 

berikutnya. Siklus tindakan dalam peneliti ini digambarkan sebagai berikut. 
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Proses Penelitian Tindakan Kelas 

 

                        SIKLUS I 

  

 

 

 

                                                          SIKLUS II 

   

          Sumber: Metode PTK (Kemmis dalam Wiriaatmadja,2006:66) 

3.7    Urutan Tindakan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dengan berbagai kemungkinan 

perubahan yang dianggap perlu. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

tindakan,observasi dan refleksi. 

Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan: 

Pada tahap perencanaan akan ditetapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menentukan Kompetensi dasar dan indikator. 

b. Menyiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan bahan 

ajar. 

  Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan           Observasi 

            Refleksi 

Perbaikan Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 
          Observasi 

            Refleksi 
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c. Menyiapkan instrument penelitian terdiri dari lembar observasi untuk 

kegiatan guru dan siswa, lembar kerja siswa,bola kertas,kartu 

huruf,gambar peralatan rumah tangga dan alat evaluasi. 

d. Menentukan materi 

 

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan untuk 2 siklus sesuai dengan yang 

ditetapkan : 

Fokus pembelajaran pada siklus pertama pada pembelajaran IPA dan 

Bahasa Indonesia terpadu dengan  Tema “Lingkungan”. 

              Kompetensi Dasar   

   IPA   : Mengidentifikasi kegunaan benda dilingkungan sekitar. 

  Bahasa Indonesia : Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan huruf 

       tegak bersambung 

                Matematika                    : Mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang 

terbesar.   

   Kegiatan awal ( 10 menit ) 

a.  Guru memberi salam 

b.  Anak diajak berdo’a sebelum melakukan kegiatan 

c.  Apersepsi (mengulas pelajaran yang telah dibahas ) 
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Kegiatan inti ( 40 menit ) 

a. Anak mengamati gambar yang ditempel dipapan tulis 

b. Anak menyebutkan gambar-gambar yang ditempel dipapan tulis, 

misalnya senter, kipas angin, kalkulator 

c. Salah  satu anak maju  ke depan, menunjukkan gambar yang  bisa 

bergerak memakai energy listrik contohnya : kipas angin 

d. Anak dapat menyebutkan manfaat energy listrik dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya setrika menghasilkan panas berguna untuk 

menghaluskan pakaian 

e. Anak menghubungkan gambar dengan garis sesuai dengan 

kegunaannya, misalnya: 

 

 

 

 

 

 

              ……………… 

 cahaya 

              ……………… panas 

              ……………… 
gerak 
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f. Kemudian anak menuliskan nama benda-benda sesuai dengan gambar 

     

g. Anak menghitungkan angka yang ada pada jam dinding secara 

berurutan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. 

h. Guru mengacak urutan angka, kemudian anak diberi tugas 

mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. 

Contohnya : 

3,4,1,5,2  Urutan dari angka yang terkecil adalah … 

2,5,3,4,1  Urutan dari angka yang terbesar adalah … 

 

Kegiatan akhir ( 10 menit ) 

a. Guru memberi  kesimpulan tentang materi yang bertema “ 

Lingkungan” 

b. Pemberian evaluasi pada anak 

c. Penilaian 

d. Do’a 

 

Berdasarkan kajian hasil tes tersebut guru bernama observer merumuskan 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada siklus I sebagai koreksi yang 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II. 
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3. Observasi 

 

Dalam  kegiatan pada tahap ini peneliti meminta bantuan kepada teman 

sejawat untuk mengadakan observasi pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

4. Refleksi 

 

Hal-hal  ini dilakukan dalam kegiatan  refleksi adalah membahas hal-hal 

yang terjadi dalam siklus I yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil latihan 

nilai rata-rata yang didapat masih kurang memuaskan hal ini 

menunjukkan proses pembelajaran pada siklus I masih jauh dari apa yang 

diharapkan, maka akan dilakukan perbaikan pada perencanaan tindakan 

untuk siklus II. Sedangkan kebaikan yang sudah dilakukan pada siklus I 

dipertahankan untuk siklus II. 

 

Siklus II 

 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan akan ditetapkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menyiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan bahan 

ajar. 

b. Menyiapkan instrumen peneliti terdiri dari media pembelajaran yang 

digunakan format tes evaluasi dan latihan berikut penskoran. 
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2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 

Pelaksanaan  tindakan kelas dilakukan untuk 2 siklus sesuai dengan yang 

ditetapkan : 

Fokus pembelajaran pada siklus kedua pada pembelajaran IPA, Bahasa 

Indonesia dan Matematika Terpadu dengan Tema “ Lingkungan”. 

 

Kompetensi Dasar  

IPA    :  Mengidentifikasi kegunaan benda dilingkungan  

sekitar. 

Bahasa Indonesia  : Menulis kalimat sederhana dengan menggunakan  

huruf  tegak bersambung. 

Matematika            : Mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai 

yang terbesar.  

 

Penyampaian materi pembelajaran dalam siklus II adalah sebagai    

berikut : 

 

Kegiatan awal ( 10 menit ) 

a.  Berdoa mempersiapkan materi ajar, model dan alat peraga. 

b.   Memberikan apersepsi dan memberikan motivasi. 

c. Guru menceritakan manfaat benda-benda yang menggunakan energy 

listrik. 

Kegiatan inti ( 40 menit ) 

a. Anak  mengamati gambar alat-alat rumah tangga yang menggunakan 

energy listrik dan yang tidak menggunaka energy listrik. 
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b. Anak menyebutkan gambar yang ditempel di papan tulis ( contoh: 

jam dinding, setrika, gelas, piring, dll). 

c. Kemudian guru memanggil beberapa siswa untuk maju ke depan 

kelas untuk menunjukkan gambar yang menggunakan energy listrik 

dan yang tidak menggunakan energy listrik. 

d. Anak mengelompokkan benda-benda yang menggunakan energy 

listrik dengan tidak menggunakan energy listrik ke dalam tabel   

contoh : 

No Nama Benda Menggunakan 

energi listrik 

Tidak 

menggunakan 

energi listrik 

1 Setrika   - 

2 Kipas angin   - 

3 Sapu -   

4 Piring -   

5 Radio    

 

e. Anak dapat menuliskan nama benda dengan cara mendeskripsikan 

gambar misal : 

Aku alat rumah tangga 

Aku dipakai untuk menyapu lantai 

Aku terbuat dari ijuk 

Namaku adalah … 

f. Kemudian anak mengurutan gambar dari yang terbesar sampai yang 

terkecil atau sebaliknya. 
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Misalnya  : 

 

Urutkan gambar dari yang terkecil ke yang terbesar 

 

 

Kegiatan akhir ( 10 menit ) 

a. Guru memberikan kesimpulan tentang perbedaan benda yang 

menggunakan  energi listrik dan yang tidak menggunakan energi 

listrik. 

b. Pemberian evaluasi 

c. Penilaian 

d. Doa penutup 

 

3. Observasi 
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Dalam kegiatan pada tahap ini masih sama seperti pada kegiatan 

observasi siklus I yaitu peneliti meminta bantuan kepada teman sejawat 

untuk mengadakan observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pada 

siklus ini akan diketahui apakah sikap dan semangat belajar anak 

mengalami kemajuan atau tidak. 

 

4. Refleksi 

 

Dalam tahap refleksi ini juga masih sama seperti dalam teknis 

pelaksanaan pada siklus yang pertama. Hasil dari refleksi siklus ini akan 

dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan siklus berikutnya yaitu 

siklus yang ketiga. 

 

3.8    Tolok Ukur Keberhasilan 

 

Untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap siklus dalam penelitian tindakan 

kelas ini, tolok ukurnya adalah siswa dinyatakan mampu memahami konsep 

IPA apabila indikator keberhasilannya minimal mencapai 65%.         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


