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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SD Negeri Sukarame 

yang beralamat di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Pemilihan SD ini 

bertujuan untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan penelitian karena 

SD tersebut merupakan tempat peneliti melaksanakan praktek mengajar yaitu 

Program Latihan Profesi (PLP), sehingga situasi dan kondisi sekolah maupun 

kelas serta keadaan siswa sudah dipahami. 

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas V 

tahun ajaran 2013-2014. Dengan jumlah siswa dan siswi sebanyak 22 orang, yang 

terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 10 orang. Tingkat kemampuan 

siswanya berbeda-beda yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selain siswa kelas V, 

yang menjadi subjek penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru.  

B. Desain Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam bentuk siklus yaitu 

menurut Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

Perencanaan (planning), Tindakan (action), Pengamatan (observation), Refleksi 

(reflection).  

Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terarah maka perlu 

disusun sebuah desain penelitian. Desain penelitian merupakan langkah-langkah 

atau prosedur dalam mengerjakan suatu hal. Desain penelitian ini merupakan 

panduan bagi peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis sesuai dengan 

langkah-langkah yang ditetapkan sebelumnya. Adapun desain pada penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Alur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Secara lebih rinci prosedur penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Orientasi dan Identifikasi Masalah 

Orientasi dan identifikasi masalah merupakan kegaiatan awal yang harus 

dilakukan dalam kegiatan penelitian. Kegiatan dalam tahap ini adalah untuk 

memperoleh gambaran permasalahan yang utama dalam upaya meningkatkan 

Orientasi dan Identifikasi Masalah  
a. Observasi pembelajaran IPA 
b. Identifikasi kesulitan dalam pembelajaran IPA 
c. Menetapkan alternatif pemecahan masalah 
 

Rencana Tindakan Siklus 1 
1. Menetapkan fokus tindakan 
2. Menyusun perangkat pembelajaran 
3. Menyusun Instrumen Penelitian 
 

Pelaksanaan Tindakan Siklus 1 dan 
Observasi  
Dengan menggunakan model Quantum 
Teaching 

Analisis dan Refleksi Siklus 1 
Perencanaan Tindakan Siklus 2 
1. Menyusun perangkat pembelajaran 
2. Menyusun Instrumen Penelitian 
 

Pelaksanan Tindakan 2 dan Observasi  
Dengan fokus penggunaan model 
Quantum Teaching 

Analisis dan Refleksi Siklus 2 
 

Keputusan Akhir: 
Berdasarkan hasil triangulasi dan saturasi sehingga 
proses penelitian harus dihentikan. 
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hasil belajar siswa tentang pesawat sederhana di kelas V SD Negeri Sukarame 

Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan menggunakan model Quantum 

Teaching. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan observasi terhadap keadaan sekolah, guru, dan siswa di SD Negeri 

Sukarame. 

b. Melakukan refleksi tentang masalah yang dihadapi oleh guru dan observasi 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

c. Melakukan wawancara dengan guru wali kelas (peneliti mitra) mengenai 

kesulitan dan masalah yang dihadapai pada pembelajaran IPA. 

d. Melakukan analisis terhadap program pembelajaran IPA, yaitu terhadap 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan 

materi yang terdapat dalam kurikulum KTSP mata pelajaran IPA kelas V 

semester 2 serta pelaksanaan pembelajarannya. 

e. Megidentifikasi kemampuan siswa kelas V SD Negeri Sukarame pada 

pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana jenis katrol. 

f. Orientasi dan identifikasi mengenai fasilitas untuk pembelajaran IPA pada 

materi pesawat sederhana jenis katrol di kelas V SD Negeri Sukarame. 

g. Menentukan alternatif untuk pemecahan masalah dengan memilih model 

pembelajaran yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 

2. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencananaa tindakan ini dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan 

PTK. PTK ini akan dilaksanakan pada bulan Maret-April, direncanakan akan 

dilaksanakan sebanyak 3 siklus. Dalam kegiatan perencanaan ini ada beberapa hal 

yang harus dilakukan guru praktikan (peneliti) bersama wali kelas V (peneliti 

mitra) yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan 

untuk pembelajaran. 

b. Menentukan model, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c. Mengkaji dan mempelajari materi pesawat sederhana jenis katrol di kelas V 

SD.  
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d. Musyawarah dengan kepala sekolah berkenaan dengan observer. 

e. Bersama observer peneliti menyusun perencanaan pembelajaran berbasis 

model Quantum Teaching. 

f. Bersama observer peneliti mendiskusikan penyusunan instrumen 

pengumpulan data yang meliputi, lembar observasi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar observasi pelaksanaan pembelajaran model 

Quantum Teaching, Lembar observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi 

hasil belajar siswa.  

g. Mempersiapkan media dan alat peraga yang digunakan dalam rangka 

implementasi Penelitian Tindakan Kelas. 

h. Membuat lembar kerja siswa. 

i. Melakukan uji instrument yang telah dibuat sehingga menjadi valid dan 

reliabel. 

3. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

Pada tahap ini, semua perencanaan yang telah dibuat diimplementasikan. 

Sesua dengan model PTK yang digunakan yaitu model Kemmis dan Mc Taggart 

maka dalam pelaksanaan tindakan penelitian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Siklus 1 

1) Perencanaan Tindakan  

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas, yaitu sebagai berikut : 

a) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan Standar 

Kompetensi (SK) 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, 

serta fungsinya dan Kompetensi Dasar (KD) 5.2 Menjelaskan pesawat 

sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat.  

dengan menggunakan model Quantum Teaching. 

b) Menyiapkan instrumen untuk pemgumpulan data, yaitu : lembar observasi 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar observasi aktivitas guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, dan 

lembar soal untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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c) Menyiapkan soal evaluasi yang sesuai dengan idikator yang telah ditetapkan. 

d) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yaitu buku IPA, KIT IPA, dan barang bekas yang akan 

digunakan untuk membuat katrol. 

e) Observer menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan format observasi RPP.  

2) Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 

Pelaksanaan tindakan ini menurut Arikunto (2007:18) “Penelitian tindakan 

adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenakan tindakan di kelas.” Pada tahap ini peneliti dan guru 

berkolaborasi melaksanakan tindakan dengan menerapkan hasil dari tahap 

perencanaan. Kegiatan pelaksanaa tindakan pembelajaran meliputi : 

a) Melaksanakan proses pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pesawat sederhana jenis katrol dengan menggunakan model 

Quantum Teaching di kelas V SD Negeri Sukarame sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

b) Ketika guru melaksanakan proses pembelajaran, observer melakukan 

observasi selama proses pembelajaran dengan menggunakan format observasi 

yang telah dibuat sebelumnya. 

3) Observasi  

Kegiatan observasi ini dilakukan bersamaa dengan pelaksanaan tindakan. 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

berpedoman pada lembar observasi guru dan siswa yang telah dibuat sebelumnya. 

Kegiatan observasi ini untuk mengetahui keberhasilan peneliti dan guru dalam 

melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dilakukannya. Observasi yang 

dilakukan yaitu terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran, observasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajran mencakup aktivitas guru dan siswa, serta 

observasi terhadap hasil belajar siswa. Observasi terhadap RPP dilakukan 

sebelum pelaksanaan pembelajaran sedangkan observasi kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa diperoleh setelah kegiatan pembelajaran 

berakhir. 
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4) Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran dan hasil 

belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Teaching. Data yang diperoleh dari hasil observasi diolah dan diproses 

dengan cara dikumpulkan, dianalisis, didiskusikan, dan kemudian dikaji ulang 

mengenai kelebihan dan kekurangan pada proses pembelajaran yang sudah 

dilakuka. Hasil refleksi kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun 

rencana perbaikan pada siklus berikutnya. 

b. Siklus 2 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada siklus 2 pada dasarnya tidak jauh 

berbeda dengan tahapan pada kegiatan siklus 1. Dalam hal ini, kegiatan yang 

dilakukan pada siklus 2 adalah hasil refleksi dari siklus 1. Selain itu juga 

merupakan penyempurnaan terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Quantum Teaching. 

C. Metode Penelitian        

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti yaitu metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Dadang (2012, hlm. 26) “Penelitian Tindakan Kelas adalah kegiatan di dalam 

kelas dalam situasi yang bersifat spesifik dengan tujuan untuk mendiagnosis 

problem yang juga spesifik, disertai upaya konkrit untuk memecahkannya”. 

Menurut Ekawarna (2013, hlm. 5) “Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian 

tindakan (action research) yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas.” 

Sedangkan menurut Arikunto (2010, hlm. 130) “Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan 

terjadi dalam sebuah kelas.” Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para 

ahli dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

penelitian tindakan (action research) yang dilakukan di dalam kelas yaitu guru 

sebagai pendidik sekaligus sebagai peneliti atau bersama-sama dengan orang lain 

(kolaborasi) dapat merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dengan 

jalan merancang, melaksanakan dan merefleksi tindakan yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya melalui suatu 
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tindakan tertentu dalam suatu siklus. Pada hakikatnya penelitian tindakan kelas 

dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran yang terjadi di kelas 

yakni proses mengajar guru yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa.  

Tujuan PTK menurut Ekawarna (2013, hlm. 13) adalah sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang 
dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran yang bermutu. 

2. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja-kinerja pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru. 

3. Mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di 
kelas agar pembelajaran bermutu. 

4. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan 
masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa 
dan kelas yang diajarnya. 

5. Mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi 
pembelajaran (misalnya, pendekatan, metode, strategi, dan media) yang dapat 
dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. 

6. Mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam 
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan 
inovatif guru. 

7. Mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis 
penelitian agar pembelakaran dapat bertumpu pada realitas empiris kelas, 
bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. 

Berdasarkan tujuan dan hasil yang dapat dicapai melalui PTK, Muslich 

(2012, hlm. 11) mengemukakan beberapa manfaat dari pelaksanaan PTK yaitu 

sebagai berikut : 

1. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi peningkatan kompetensi guru dalam 
mengatasi masalah pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. 

2. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi peningkatan sikap profesional guru. 
3. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan kinerja 

belajar dan kompetensi siswa. 
4. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kualitas proses pembelajaran di kelas. 
5. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya. 
6. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 

kualitas prosedur dan alat evaluasi yang dgunakan untuk mengukur proses dan 
hasil belajar siswa. 

7. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau pengembangan 
pribadi siswa di sekolah. 

8. Dengan pelaksanaan PTK akan terjadi perbaikan dan/atau peningkatan 
kualitas penerapan kurikulum.  



47 

 

 Sejalan dengan definisi Penenlitian Tindakan Kelas tersebut, maka bentuk 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan adalah kolaboratif-

partisipatoris. Yaitu suatu penelitian yang bekerjasama dengan guru, kepala 

sekolah maupun dosen dalam merancang berbagai tindakan yang akan dilakukan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Bentuk penelitian kolaboratif dalam 

penelitian ini memposisikan peneliti dan peneliti mitra (observer) dalam posisi 

setara, sehingga perlu bekerja sama secara kolaboratif dan partisipasif. Peneliti 

merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Quantum 

Teaching sedangkan peneliti mitra yaitu guru bertindak sebagai observer dan 

memberikan saran-saran perbaikan apabila pada kegiatan pembelajaran muncul 

suatu permasalahan.  

Penentuan bentuk penelitian kolaboratif-partisipatoris ini karena peneliti 

mencoba untuk merefleksi kegiatan pembelajaran dan berkolaboratif dengan guru 

dalam pengimplementasian suatu rencana pembelajaran. Refleksi dilakukan 

terhadap pembelajaran yang terjadi dalam kondisi alamiah di dalam kelas. Oleh 

karena itu, metode penelitian menekankan pada kajian yang benar-benar terjadi 

dalam situasi alamiah di kelas.  

Model PTK yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Kemmis 

dan Mc Taggart (dalam Ekawarna, 2013, hlm. 20 ) mengemukakan ‘Penelitian 

tindakan dapat dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan 

perencanaan, pelaksanakan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi yang 

selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya.’ Dipilih model 

penelitian tindakan dari Kemmis dan Mc Taggart ini bertujuan apabila dalam awal 

pelaksanaan tindakan ditemukan adanya kekurangan, maka perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan perbaikan masih dapat dilakukan pada siklus berikutnya 

sampai target yang diinginkan tercapai. 

Model spiral dari Kemmis dan MC Taggart terdiri dari empat tahap yaitu : 

Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), Pengamatan (Observing), Refleksi 

(Reflecting). Adapun gambar model desain penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 

Model Action Research Kemmis dan Mc Taggart 

(Sumber: Ekawarna, 2013: 20) 

Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menentukan fokus tindakan pada 

setiap siklusnya. Fokus tindakan merupakan aspek yang akan dilihat 

peningkatannya pada setiap siklus. Pada penelitian ini berfokus pada kegiatan 

pembelajaran di kelas. Yaitu berkaitan dengan kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa. Adapun fokus 

penelitian tindakan dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Kinerja guru 

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP) pada pembelajaran IPA tentang materi pesawat sederhana 

jenis katrol melalui penggunaan model Quantum Teaching di kelas V SD 

Negeri Sukarame Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. 

PLAN 

ACT 

OBSERVE 
REFLECT 

REVISED PLAN 

ACT 

OBSERVE 
REFLECT REVISED PLAN 

Siklus I 

Siklus II 
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b. Meningkatkan kemampuan guru, mengelola pembelajaran khususnya dalam 

kegiatan pembelajaran IPA materi pesawat sederhana jenis katrol dengan 

menggunakan model Quantum Teaching di kelas V SD Negeri Sukarame 

Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. 

2.  Aktivitas dan hasil belajar siswa 

1) Meningkatkan keaktifan siswa dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran IPA tentang pesawat sederhana jenis katrol dengan 

menggunakan model Quantum Teaching di kelas V SD Negeri Sukarame 

Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. 

2) Meningkatkan hasil belajar pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran IPA pada materi pesawat sederhana jenis katrol di kelas V SD 

melalui penggunaan model Quantum Teaching.  

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Model Quantum Teaching 

Model Quantum Teaching merupakan model pembelajaran yang mengubah 

bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan disekitar momen belajar. 

Interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi 

kesusksesan siswa. Tahap-tahap dalam model Quantum Taeching yaitu 

tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Untuk 

mengetahui kemampuan guru dalam merancang perencanaan pembelajaran, dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching, maka 

digunakan lembar observasi perencanaan pembelajaran dan lembar observasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran, kemampuan yang didapatkan mecakup 

kemampuan kognitif, apektif dan psikomotor. Untuk melihat ketercapaian hasil 

belajar siswa diukur dengan menggunakan tes soal pengetahuan, penilaian sikap 

dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. Instrumen tes yang dibuat 

mencakup tiga aspek dalam ranah kognitif, antara lain aspek mengingat, 
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memahami, dan mengaplikasikan. Instrumen yang digunakan untuk penilaian 

sikap dan keterampilan siswa berupa lembar observasi aktivitas siswa.  

3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA merupakan suatu proses pembelajaran yang menjadikan 

kegiatan ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori 

sebagai metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar serta dapat 

menumbuhkan pengeatahuan, kemampuan sikap ilmiah, dan keterampilan, 

sehingga pada akhirnya siswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi di sekitarnya. Pembelajaran IPA yang akan dijadikan variabel dalam 

penelitian ini yaitu materi pesawat sederhana jenis katrol. Peneliti berfokus pada 

materi pesawat sederhana jenis katrol untuk kelas V semester 2 di SD Negeri 

Sukarame tahun ajaran 2013/2014. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu: 

a. Lembar observasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Teaching. 

c. Lembar penilaian hasil belajar siswa dalam aspek afektif dan psikomotor. 

d. Lembar observasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan model 

pembelajaran Quantum Teaching. 

e. Lembar soal evaluasi hasil belajar siswa pada aspek kognitif. 

F. Pengembangan Instrumen  

Pada PTK ini instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi hasil 

belajar afektif dan psikomotor dan lembar tes utnuk menilai kemampuan kognitif 

siswa. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, instrumen yang akan 

digunakan pada penelitian terlebih dahulu di uji validitasnya. Beberapa instrumen 

yaitu lembar observasi, yang meliputi lembar observasi kemampuan guru 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

Quantum Teaching, lembar penilaian hasil belajar afektif dan psikomotor siswa 
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terlebih dahulu di uji validasi ahli yaitu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Untuk tes hasil belajar kognitif, terlebih dahulu di ujikan kepada 

siswa kelas VI yang sudah mempelajari materi pesawat sederhana jenis katrol. 

Untuk mengetahui tingkat kebaikan suatu tes beberapa langkah yang perlu 

dilakukan dalam Rakhmat (2006, hlm. 21), yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

 Suatu alat pengukur dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apaya yang seharusnya diukur. Artinya suatu tes yang 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap aspek-aspek hasil belajar secara tepat. 

Sebelumnya peneliti menyusun kisi-kisi terlebih dahulu agar soal-soal yang 

disusun tidak menyimoang dari tujuan pembelajaran yang akan diukur. 

Perhitungan uji Validitas dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2007. 

b. Uji Reliabilitas 

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama maka akan menghasilkan data yang sama” 

(Sugiyono, 2009, hlm. 173). Jadi, suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut 

dapat menghasilkan data yang relatif sama atau konsisten. Uji reliabilitas ini 

menggunakan Alfa Cronbach yang perhitungannya dengan menggunakan 

Microsoft Excel 2007. 

b. Daya Pembeda  

 Menurut Akbar (2013, hlm. 104) “Daya pembeda soal tes adalah 

kemampuan soal untuk membedakan antara siswa pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa bodoh (berkemampuan rendah)”. Jadi suatu tes yang baik apabila 

mampu menjaring dan membedakan siswa yang sungguh-sungguh sapat 

mengerjakan soal dengan siswa yang tidak dapat mengerjakan soal. Daya 

pembeda sihitung dari setiap item soal, apabila daya pembedanya kurang makan 

peneliti akan merevisi kembali soal kemudian akan diujicobakan pada siswa.  

Pengujian daya pembeda soal pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program Microsoft Excel 2007.  
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c. Tingkat Kesukaran 

 Menurut Akbar (2013, hlm. 103), “Soal yang baik memiliki taraf kesukaran 

sedang, yaitu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, ditunjukkan sebagai 

indeks kesukaran”. Indeks kesukaran menunjukkan taraf kesukaran soal.  

Pengujian tingkat kesukaran soal pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program Microsoft Excel 2007.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 308) “teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data”. Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa pada 

penelitia hal yang sangat penting yaitu pengumpulan data, maka apabila peneliti 

tidak mengetahui dan memahami teknik pengumpulan data yang baik dan benar 

akan mengakibatkan pada data penelitian yang tidak memenuhi standar yang telah 

ditetapkan.  

Di dalam PTK ini, pengumpualan data terjadi pada kondisi alamiah, sumber 

data primer, lebih banyak melakukan observasi dan dokumentasi. Data yang 

diperlukan untuk dianalisis yaitu data aktivitas guru dan aktivitas siswa serta data 

hasil belajar siswa. Adapun teknik atau cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu, sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Menurut Suharsimi (2010, hlm. 199) “Observasi atau yang disebut pula 

pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra”. Sejalan dengan pendapat tersebut 

bahwa mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, perabaan, 

pendengaran dan pengecap. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data dan gambaran tentang proses pembelajaran dan aktivitas siswa dan guru 

ketika penelitian dilakukan. Observasi dilakukan oleh peneliti yang berkolaborasi 

dengan guru untuk mengamati proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yaitu lembar observasi perencanaan pembelajaran, 

lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi untuk mengamati aktivitas 

siswa, alat perekam audio visual dan catatan lapangan. 
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2. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari guru 

mengenai masalah yang dihadapi pada pembelajaran IPA dan gambaran tentang 

kesan, sikap, dan minat siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model Quantum Teaching. Instrumen yang digunakan yaitu 

pedoman wawancara terstruktur. 

3. Tes Hasil Belajar 

Sudjana (2006, hlm. 35) mengemukakan “Tes adalah pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk 

lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan 

(tes tindakan).” Teknik tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang telah 

dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa yaitu dengan tes tertulis berupa 

soal. 

4. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai “Teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada” (Sugiyono, hlm. 330). Pada 

PTK ini pengumpulan data dialakukan dengan teknik triangulasi yaitu 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

memperoleh data dari sumber yang sama. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen yang telah dirancang dan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Adapun jenis data, teknik dan instrumen penelitian yang akan 

digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Jenis Data, Teknik, dan Instrumen Pengumpul Data 

No Jenis Data Teknik Instrumen 

(a) (b) (c) (d) 
1 Kemampuan guru merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Observasi Lembar Observasi 

Rencana Pelaksanaan  
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Tabel 3.1 

Jenis Data, Teknik, dan Instrumen Pengumpul Data 

(Lanjutan) 

(a) (b) (c) (d) 
 dengan menggunakan model 

Quantum Teaching. 

 Pembelajaran (RPP) 

2 Kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model 

Quantum Teaching. 

Observasi Lembar observasi 

pelaksanaan 

pembelajaran model 

Quantum Teaching. 

3 Hasil belajar siswa selama 

pembelajaran dengan model 

Quantum Teaching meliputi 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Observasi 

dan tes 

Lembar Observasi dan 

lembar soal. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam PTK data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Analisis data penelitian dilakukan dari awal sampai akhir tindakan 

pada setiap siklus. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber 

dengan menggunakan teknik triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus 

sampai data menjadi jenuh. Analisis data merupakan proses dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan tes hasil 

belajar. Analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2009, hlm. 337) ‘aktivitas analisis data yaitu : data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification 

(penarikan kesimpulan).’  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik 

analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. 

1. Teknik Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

bersifat kuantitatif. Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan, data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes pada materi yang dipelajari pada setiap akhir 
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siklus penelitian dan hasil observasi keterampilan dan sikap siswa selama proses 

pembelajaran. Secara umum langkah-langkah analisis data sebagai berikut : 

1) Menghitung skor dan nilai hasil belajar siswa meliputi nilai kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

2) Menghitung rata-rata hasil belajar siswa. 

3) Menghitung nilai rata-rata kelas dari setiap siklus penelitian dan hasilnya 

memberikan gambaran peningkatan hasil belajar siswa selama mengikuti 

penelitian 

4) Menghitung taraf signifikansi dari setiap siklus dengan menggunakan metode 

non parametrik yaitu uji Wilcoxon, uji Wilcoxon ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah tindakan yang dilaksanakan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel penelitian atau tidak.  

2. Teknik Analisis Kualitatif 

Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2009: 336) menyatakan “Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan.” Dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu lembar observasi 

kemampua guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

lembar observasi kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Quantum Teaching, lembar observasi psikomotor siswa, dan 

lembar observasi afektif siswa. Secara umum analisis data kualitatif dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan dan menelaah hasil observasi. 

2) Memilah hasil observasi dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 

3) Menganalisis tingkat keberhasilan aspek yang diobservasi dengan menghitung 

seluruh deskriptor yang berhasil dipenuhi dalam setiap aspek yang 

diobservasi. 

Hasil analisis data kualitatif dijadikan acuan untuk melihat kemampuan guru 

dalam perencanaan pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching 
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dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model Quantum Teaching. 

I. Kriteria Keberhasilan  

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan menggunakan model 

Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dikatakan berhasil 

apabila peneliti melakukan kinerja dengan baik dalam proses pembelajran dan 

nilai yang diperoleh siswa diatas KKM. Agar tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan kelas ini tepat sasaran, maka ditetapkan standar keberhasilan 

yang dapat dilihat dari : 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh peneliti 

dikatakan berhasil apabila nilai yang diperoleh pada setiap siklus mengalami 

peningkatan mencapai nilai minimum 75%. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dalam setiap 

siklus dikatakan berhasil apabila mengalami peningkatan mencapai nilai 

minimum 75%. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2009, hlm. 218) 

yang menyatakan bahwa: 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dari 
segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 
seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat 
secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 
pembelajaran… 

c. Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa pada setiap siklus dikatakan berhasil apabila mengalami 

peningkatan, dan nilai rata-rata siswa dalam penelitian tersebut telah mencapai 

nilai 75% siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) yaitu 

75. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2009, hlm. 218) yang 

menyatakan bahwa “Dari segi hasil, pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau 

setidaknya sebagian besar (75%).”  


