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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal dengan Classroom Action 

Research. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat (Wardani, dkk., 2007: 1.3). PTK berfokus pada kelas atau pada 

program belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas 

(silabus, meteri, dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK harus 

tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas (Arikunto, dkk., 

2006: 57). Selain itu, Kunandar (2011: 44) mendefinisikan penelitian 

tindakan kelas sebagai suatu penelitian tindakan (action research) yang 

dilakukan sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan 

orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran 

di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu pada suatu siklus. 
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Sanjaya (2009: 57) setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yang 

dirangkai menjadi satu kesatuan  yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Penelitian ini dipilih dan berkolaborasi dengan guru 

kelas V B SDN 1 Totokaton.  

 

B. Setting Penelitian 

1. Lokasi penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Totokaton,   

  Kec. Punggur, Lampung Tengah. 

2. Lama Penelitian : 6 bulan (Desember 2011-Mei 2012) 

Dimulai dari persiapan (penyusunan proposal, 

seminar proposal, dan perbaikan proposal) sampai 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

3. Waktu penelitian : Penelitian dilaksanakan pada semester genap  

 Tahun Pelajaran 2011/2012  

4. Subjek Penelitian : Seorang guru dan siswa kelas V B SDN 1  

  Totokaton dengan jumlah 24 orang terdiri dari 11 

orang laki-laki dan 13 orang perempuan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilaksanakan selama pelaksanaan tindakan. 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpul data.   

1. Observasi, dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 

siswa dan kinerja guru selama berlangsungnya penelitian tindakan kelas, 

dengan menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh observer. 
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2. Tes, digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa nilai-nilai siswa, 

guna mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada kelas V B SDN 1 

Totokaton. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Lembar observasi, instrumen ini dirancang sebagai alat kolaborasi penulis 

dengan guru. Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama penelitian 

tindakan kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Soal-soal tes, instrumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

hasil belajar siswa khususnya terhadap materi yang telah diajarkan dengan 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL). Tes 

tertulis berupa soal-soal latihan dalam bentuk essay. Dari hasil analisis tes 

tersebut dapat diketahui peningkatan hasil belajar siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan kedua jenis data yang diperoleh 

tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan 

dengan metode kuantitatif untuk mengamati aktivitas siswa dan penilaian 
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hasil belajar siswa. Sedangkan hasil observasi menggunakan metode 

kualitatif. Berikut ini dijelaskan penerapan kedua teknik tersebut. 

 

1. Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari data nontes yaitu observasi. Dari data 

observasi dapat diketahui, kesulitan siswa selama proses pembelajaran 

IPS dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

Analisis dilakukan dengan cara memadukan data secara 

keseluruhan. Analisis dan pendeskripsian data nontes ini bertujuan untuk 

mengungkapkan semua perilaku siswa dan perubahannya selama proses 

pembelajaran dari siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Persentase  aktivitas belajar setiap siswa dan analisis kinerja guru 

diperoleh dengan rumus: 

�� =
�

��
× 100 

 

  Keterangan: 

 NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R : skor mentah yang diperoleh siswa 

 SM : skor maksimum dari tes yang ditentukan 

 100 : bilangan tetap 

 (Sumber: Purwanto, 2008:102) 
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Setelah diperoleh persentase hasil kegiatan siswa, kemudian 

dikategorikan sesuai dengan kriteria hasil observasi pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1. Kriteria Aktivitas Siswa dan Kinerja Guru 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

> 80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 

 

 (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

2. Kuantitatif  

Data kuantitatif merupakan data dari hasil tes pelajaran IPS 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

siklus I, siklus II, dan silklus III. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

yang dikerjakan siswa pada siklus I, siklus II, dan siklus III.  

Data kuantitatif penelitian ini didapatkan dengan menghitung nilai 

rata-rata kelas dari hasil tes yang diberikan kepada siswa dengan rumus: 

1) Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

individual digunakan rumus 

� =
�

�
× 100 

Keterangan: 

S  : nilai diharapkan 

R  : jumlah skor /item yang dijawab benar 
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N  : skor maksimum dari tes  

100 : bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008:112) 

 

2) Nilai rata-rata seluruh siswa diperoleh dengan rumus: 

x � =
∑��

�
 

 Keterangan: 

x  : rata-rata hitung nilai 

XI : nilai siswa  

N : banyaknya siswa 

(Herrhyanto, dkk., 2009: 4.2) 

 

3) Untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus: 

 

 ����������	�������� = 	
������	�����	����	������	�������

������	�������	�����
	× 100% 

Keterangan: 

 Ketuntasan individual :  jika siswa mencapai ketuntasan ≥  

      75% 

Ketuntasan klasikal :  jika ≥ 60% dari seluruh siswa  

  Mencapai ketuntasan ≥ 75% 

      (Sumber: Purwanto, 2008:102) 
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Adapun klasifikasi tingkat keberhasilan belajar siswa dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen . 

Rentang Nilai Tingkat Hasil Belajar Siswa 

> 80% Sangat tinggi 

60-79% Tinggi 

40-59% Sedang 

20-39% Rendah 

<20% Sangat rendah 

  

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)  

 

F. Indikator Keberhasilan  

 Penerapan pembelajaran IPS dengan menggunakan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat dikatakan berhasil apabila: 

1. Adanya peningkatan aktivitas pada mata pelajaran IPS dari siklus I, II, dan 

III. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS dari siklus I, II 

dan III. 

 

G.  Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan berbentuk siklus (cycle). Siklus ini tidak 

hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas V B 

SDN 1 Totokaton. Dalam setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu 

perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengamatan (observe), dan refleksi 

(reflect) (Wardhani, dkk., 2007: 2.4).  
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1. Perencanaan (planning) adalah merencanakan program tindakan yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS. 

2. Tindakan (acting) adalah pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai 

upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS. 

3. Pengamatan (observing) adalah pengamatan terhadap siswa dan guru 

selama pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi (reflecting) adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar selanjutnya. 

Siklus tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Alur siklus PTK 

Sumber: Modifikasi dari Wardani, dkk., (2007: 2.4). 
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SIKLUS I 

Pengamatan I 

Perencanaan II 
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Perencanaan 

III  
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H. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus I 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam siklus 

pertama, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran IPS menggunakan 

model  Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi 

pokok yang diajarkan. 

2) Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

kegiatan pembelajaran IPS dengan model  Contextual Teaching and 

Learning (CTL) . 

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-soal 

(berupa LKS, soal pre test dan post test) dan penilaiannya. Instrumen 

nontes berupa lembar observasi. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana 

pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang 

dilakukan dalam pembelajaran IPS dengan model  Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan materi “Persiapan  Kemerdekaan Indonesia 
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dan Perumusan Dasar Negara” pada siklus I sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun sebagai berikut: 

Kegiatan Awal  

1) Mengkondisikan kelas 

2) Apersepsi  

Kegiatan menggali kembali pengetahuan siswa dapat berupa tanya 

jawab dengan materi sebelumnya ataupun materi yang akan dipelajari. 

3) Orientasi 

Menjelaskan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. 

4) Motivasi 

Timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

5) Pemberian pre test (diberikan pada pertemuan pertama sebelum 

pembelajaran dimulai). 

Kegiatan Inti  

1) Guru menerapkan kegiatan belajar dengan model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan merujuk pada kegiatan menemukan 

(inquiry) agar pengetahuan dan keterampilan bukan hasil mengingat 

saja tetapi hasil menemukan sendiri.   

2) Guru membawa siswa masuk kedalam pengalaman-pengalaman yang 

menantang konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. 

3) Guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing siswa 

berdiskusi satu sama lain. 

4) Guru membiarkan mereka berpikir setelah mereka disuguhi beragam 

pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 
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5) Guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti: klasifikasikan, 

analisislah ketika merancang tugas-tugas. 

6) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang yang anggotanya heterogen. 

7) Tiap kelompok diminta menganalisis, menemukan jawaban dari 

lembar kerja yang disiapkan oleh guru. 

8) Perwakilan salah satu kelompok maju ke depan kelas membacakan 

hasil diskusinya. 

9) Kelompok yang lain diminta memberi tanggapan terhadap kelompok 

yang maju. 

10) Guru mengusahakan siswa dapat mengkomunikasikan pemahaman 

mereka karena dengan begitu mereka benar-benar sudah belajar. 

11) Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. 

12) Pemberian post test (diberikan pada pertemuan terakhir setiap siklus). 

Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Siswa diberi pekerjaan rumah, agar siswa lebih paham mengenai 

materi yang sudah dipelajari. 

 

3. Observasi (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan alat 
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bantu berupa lembar observasi, meliputi lembar observasi aktivitas siswa 

dan kinerja guru. Aktivitas siswa dan kinerja guru diamati oleh observer 

selama proses pembelajaran dengan cara membubuhkan tanda ceklis pada 

lembar observasi. 

 

4. Refleksi (Reflecting) 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Analisis aktivitas siswa meliputi sejauh mana siswa 

mengikuti pembelajaran dan sejauh mana siswa antusias terhadap kegiatan 

pembelajaran. Analisis hasil belajar siswa dilakukan dengan menentukan 

rata-rata nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai bahan perencanaan 

pada siklus kedua. 

 

Siklus II 

Siklus kedua ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran IPS dengan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Hasil pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik 

dibanding dengan hasil pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini juga melalui 

langkah-langkah yang sama dengan siklus I yaitu sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS dengan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) yang diinginkan. Dalam siklus II, peneliti 
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mempersiapkan proses pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi 

pokok yang diajarkan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

2) Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

kegiatan pembelajaran IPS dengan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 

3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-soal 

(berupa LKS, soal pre test dan post test) beserta penilaiannya. 

Instrumen nontes berupa lembar observasi. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana 

pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang 

dilakukan dalam pembelajaran IPS melalui model  Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan materi “Tokoh-Tokoh Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia” pada siklus II sesuai dengan perencanaan yang 

telah disusun sebagai berikut: 

Kegiatan Awal  

1) Mengkondisikan kelas 

2) Apersepsi  

Kegiatan menggali kembali pengetahuan siswa dapat berupa tanya 

jawab dengan materi sebelumnya ataupun materi yang akan dipelajari. 
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3) Orientasi 

Menjelaskan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. 

4) Motivasi 

Timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

5) Pemberian pre test (diberikan pada pertemuan pertama sebelum 

pembelajaran dimulai). 

Kegiatan Inti  

1) Guru menerapkan kegiatan belajar dengan model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan merujuk pada kegiatan menemukan 

(inquiry) agar pengetahuan dan keterampilan bukan hasil mengingat 

saja tetapi hasil menemukan sendiri.   

2) Guru membawa siswa masuk kedalam pengalaman-pengalaman yang 

menantang konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. 

3) Guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing siswa 

berdiskusi satu sama lain. 

4) Guru membiarkan mereka berpikir setelah mereka disuguhi beragam 

pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 

5) Guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti: klasifikasikan, 

analisislah ketika merancang tugas-tugas. 

6) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang yang anggotanya heterogen. 

7) Tiap kelompok diminta menganalisis, menemukan jawaban dari 

lembar kerja yang disiapkan oleh guru. 
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8) Perwakilan salah satu kelompok maju ke depan kelas membacakan 

hasil diskusinya. 

9) Kelompok yang lain diminta memberi tanggapan terhadap kelompok 

yang maju. 

10) Guru mengusahakan siswa dapat mengkomunikasikan pemahaman 

mereka karena dengan begitu mereka benar-banar sudah belajar. 

11) Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami.  

12) Pemberian post test (diberikan pada pertemuan terakhir setiap siklus). 

 

Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Siswa diberi pekerjaan rumah, agar siswa lebih paham mengenai 

materi yang sudah dipelajari. 

 

3. Observasi (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu berupa lembar observasi, meliputi lembar observasi aktivitas siswa 

dan kinerja guru. Aktivitas siswa dan kinerja guru diamati oleh observer 

selama proses pembelajaran dengan cara membubuhkan tanda ceklis pada 

lembar observasi. 
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4. Refleksi (Reflecting) 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. Analisis aktivitas siswa meliputi sejauh mana siswa 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan sejauh mana siswa antusias 

terhadap kegiatan pembelajaran. Analisis hasil belajar siswa dilakukan 

dengan menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisis digunakan sebagai 

bahan perencanaan pada siklus ketiga.  

 

Siklus III 

Pembelajaran siklus ketiga ini diharapkan lebih baik dibanding dengan 

hasil pembelajaran pada siklus pertama dan kedua. Siklus ketiga ini juga 

melalui langkah-langkah yang sama dengan siklus pertama dan kedua yaitu 

sebagai berikut: 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pembelajaran yang matang 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. 

Dalam siklus ketiga ini peneliti mempersiapkan pembelajaran IPS melalui 

model Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1) Membuat jadwal perencanaan tindakan untuk menentukan materi 

pokok yang diajarkan. 

2) Peneliti bersama guru berdiskusi untuk membuat kesepakatan tentang 

kegiatan pembelajaran IPS melalui model Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 
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3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa soal-soal 

(berupa LKS, soal pre test dan pos test) beserta penilaiannya. 

Instrumen nontes berupa lembar observasi. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana 

pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang 

dilakukan dalam pembelajaran IPS melalui model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan materi “Peristiwa Sekitar Proklamasi” pada 

siklus III sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagai berikut: 

Kegiatan Awal  

1) Mengkondisikan kelas 

2) Apersepsi  

Kegiatan menggali kembali pengetahuan siswa dapat berupa tanya 

jawab dengan materi sebelumnya ataupun materi yang akan 

dipelajari. 

3) Orientasi 

Menjelaskan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. 

4) Motivasi 

Timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

5) Pemberian pre test (diberikan pada pertemuan pertama sebelum 

pembelajaran dimulai). 
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Kegiatan Inti  

1) Guru menerapkan kegiatan belajar dengan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan merujuk pada kegiatan 

menemukan (inquiry) agar pengetahuan dan keterampilan bukan hasil 

mengingat saja tetapi hasil menemukan sendiri.   

2) Guru membawa siswa masuk kedalam pengalaman-pengalaman yang 

menantang konsepsi pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. 

3) Guru menggunakan teknik bertanya untuk memancing siswa 

berdiskusi satu sama lain. 

4) Guru membiarkan mereka berpikir setelah mereka disuguhi beragam 

pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 

5) Guru menggunakan istilah-istilah kognitif seperti: klasifikasikan, 

analisislah ketika merancang tugas-tugas. 

6) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 orang yang anggotanya heterogen. 

7) Tiap kelompok diminta menganalisis, menemukan jawaban dari 

lembar kerja yang disiapkan oleh guru. 

8) Perwakilan salah satu kelompok maju ke depan kelas membacakan 

hasil diskusinya. 

9) Kelompok yang lain diminta memberi tanggapan terhadap kelompok 

yang maju. 

10) Guru mengusahakan siswa dapat mengkomunikasikan pemahaman 

mereka karena dengan begitu mereka benar-banar sudah belajar. 
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11) Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami.  

12) Pemberian post test (diberikan pada pertemuan terakhir setiap siklus). 

Kegiatan Akhir 

1) Siswa bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2) Siswa diberi pekerjaan rumah, agar siswa lebih paham mengenai 

materi yang sudah dipelajari. 

 

3. Observasi (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu berupa lembar observasi, meliputi lembar observasi aktivitas siswa 

dan kinerja guru. Aktivitas siswa dan kinerja guru diamati oleh observer 

selama proses pembelajaran dengan cara membubuhkan tanda ceklis 

pada lembar observasi. Selain itu observer juga bertanya langsung 

kepada beberapa siswa apakah mereka lebih menyukai pembelajaran IPS 

pada siklus ketiga dibandingkan dengan siklus pertama dan kedua 

beserta alasan-alasannya. Hasil kerja (pada lembar jawaban) juga 

diobservasi dengan cara yang sama dengan siklus pertama dan kedua.  

 

4. Refleksi (Reflection) 

Pada siklus ketiga ini peneliti menganalisis hasil pengamatan 

terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa. Analisis belajar  siswa 
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meliputi sejauh mana siswa aktif dan antusias dalam kegiatan 

pembelajaran IPS menggunakan model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dan menbandingkannya dengan hasil pengamatan pada 

siklus I, apakah ada peningkatan atau tidak. Peneliti juga menganalisis 

hasil belajar siswa dengan cara menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil 

analisis dipergunakan sebagai bahan kajian dan bahan pembanding 

terhadap hasil penilaian siklus I dan siklus II dalam bentuk prosentase, 

apakah ada peningkatan rata-rata nilai. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


