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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pengertian PTK 

Penelitian ini merupakan upaya dalam inovasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kinerja guru dan memperbaiki mutu pendidikan.Oleh 

karena itu, metode yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian tindakan kelas. Susilo (2007:16) menyatakan bahwa  

“PTK yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah 

tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan dalam proses pembelajaran”. Sedangkan menurut Hopkin 

dalam Iskandar (2006:2) memaparkan bahwa: 

Penelitian Tindakan Kelas adalah studi sistematis dari upaya-upaya untuk 

meningkatkan praktek pendidikan oleh kelompok-kelompok partisipan 

dengan cara tindakan-tindakan praktis mereka sendiri dan dengan cara 

refleksi mereka sendiri terhadap pengaruh-pengaruh tindakan-tindakan 

tersebut. 

 Dengan melaksanakan PTK, penulis sebagai guru dapat 

menemukan solusi dari masalah yang timbul dikelasnya dan bukan kelas 

orang lain, selain itu guru tidak meninggalkan tugas utamanya yaitu 

melaksanakan pembelajaran di kelas, karena PTK merupakan suatu 

penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang dihadapi oleh guru 

dilapangan.  

B. DesainPenelitian 

Kemmis (Iskandar 2006:5) telah mengembangkan suatu model 

sederhana hakikat siklus proses PTK yaitu setiap siklus mempunyai empat 

tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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Untuk lebih jelasnya empat tahapan dalam PTK, menurut Susilo 

(2007:20-23) adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning) 

Kegiatan perencanaan mencakup Identifikasi masalah, Analisis 

penyebab adanya masalah, dan Pengembangan bentuk tindakan sebagai 

pemecahan masalah. 

Untuk keperluan identifikasi masalah dalam PTK ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Masalah harus benar-benar terjadi dan dirasakan oleh guru pada saat 

melaksanakan tugas. 

b. Problematik, artinya masalah perlu dipecahkan berkaitan dengan 

tanggung jawab, kewenangan dan tugas seorang guru. 

c. Memiliki manfaat yang jelas, artinya pemecahan masalah yang 

dilakukan akan memberikan manfaat yang jelas bagi siswa dan guru 

karena ada kemungkinan kalaumasalah tidak segera diatasi akan 

mengganggu penguasaan kompetensi berikutnya dalam proses 

pembelajaran yang mempunyai sifat berkesinambungan. 

d. Dapat dipecahkan oleh guru selaku pelaksana PTK. 

2. Tindakan (acting) 

Dalam menentukan bentuk tindakan yang dipilih perlu 

mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apakah tindakan yang dipilih telah mempunyai landasan berpikir 

yang mantap, baik secara kajian teoritis maupun konsep? 

b. Apakah alternatif  tindakan yang dipilih dipercayai dapat menjawab 

permasalah yang muncul? 

c. Bagaimana cara melaksanakan tindakan dalam bentuk strategi 

langkah-langkah setiap siklus dalam proses pembelajaran di kelas? 

d. Bagaimana cara menguji tindakan sehingga dapat dibuktikan telah 

terjadi perbaikan kondisi dan peningkatan proses dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas yang diteliti? 

Jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan di atas disebut 

hipotesis tindakan, yakni alternatif tindakan yang dipandang paling 

tepat atau dipercayai oleh peneliti akan mampu memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. Setelah ditetapkan bentuk tindakan 

yang dipilih sesuai dengan rencana pelaksanaan tindakan, maka 

langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan tindakan dalam 

proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat oleh guru. 
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3. Observasi (observing) 

Kegiatan observasi atau pengamatan dalam PTK dilakukan untuk 

mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang 

perkembangan proses pembelajaran dan pengaruh dari proses tindakan 

yang dipilih terhadap kondisi kelas dalam bentuk data. 

Data yang dihimpun melalui pengamatan (observasi) ini meliputi 

data kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan indikator-indikator yang 

telah ditetapkan. Kegiatan pengambilan data dapat dilakukan 

diantaranya dengan cara: 

a. Observasi atau pengamatan (non tes), bagaimana sikap siswa dalam 

proses pembelajaran, bagaimana sikap anak ketika berdiskusi, 

mengerjakan tugas,dll. 

b. Dokumentasi (non tes), gambar atau foto proses pembelajaran. 

c. Nilai latihan (tes), penilaian hasil tugas yang dilakukan oleh guru. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data 

berkaitan dengan observasi ini adalah:  

a)  Jenis data yang dihimpun memang diperlukan dalam rangka 

implementasi tindakan perbaikan, 

b)  Indikator-indikator yang ditetapkan harus tergambar pada perilaku 

siswa dan guru secara terukur, 

c) Kesesuaian prosedur pengambilan data,  

d) Pemanfaatan data dalam analisis dan refleksi.  

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap bebrbagai masalah yang muncul di 

kelas. Pada kegiatan refleksi ini juga di amati aspek-aspek mengapa, 

bagaimana, dan sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu 

memperbaiki masalah secara bermakna. 

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul pada refleksi hasil 

penelitian tindakan pada siklus pertama, maka akan ditentukan oleh 

peneliti apakah tindakan yang dilaksanakan sebagai pemecahan 

masalah sudah mencapai tujuan atau belum. Melalui refleksi inilah 
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maka peneliti akan menentukan keputusan untuk melakukan siklus 

lanjutan atau berhenti karena masalahnya telah terpecahkan. 

Gambar di bawah ini memberikan penjelasan tentang alur pelaksanaan 

penelitian tindakan. 
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Siklus Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral Kemmis danMc.Taggart 

(diadaftasi dari Kasbolah, 1998:70) 

      Gambar 3.1  

a. sebelum melaksanakan tindakan, terlebih dahulu harus  

direncanakan secara seksama tindakan yang akan dilakukan;  

b. setelah rencana disusun secara matang, barulah kemudian tindakan  

itu dilakukan;  

c. Bersamaan dengan dilaksanakannya tindakan, guru mengamati  

proses pelaksanaan tindakan itu sendiri dan akibat yang akan  

ditimbulkannya;  

d. berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemudian melakukan 

 refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa bila hasil refleksi 

menunjukkan perlunya perbaikan atas tindakan yang dilakukan, maka 

rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilaksanakan 

berikutnya tidak sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat 

dipecahkan secara optimal. 

C. Prosedur Penelitian 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam setiap siklus disusun perencanaan pembelajaran 

untuk perbaikan pembelajaran. Dengan demikian dalam perencanaan 

bukan hanya berisi tentang tujuan atau kompetensi yang harus dicapai 

akan tetapi juga harus lebih ditonjolkan perlakuan khususnya oleh guru 



24 
 

 
Eulis Sopiah, 2014 
Penggunaan media manipulatif untuk meningkatkan nilai siswa materi penjumlahan dan 
pengurangan dalam pembelajaran tematik tentang kebersihan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

dalam proses pembelajaran, ini berarti perencanaan yang disusun harus 

dijadikan pedoman seutuhnya dalam proses pembelajaran.  

Ada dua jenis perencanaan yang dapat disusun oleh peneliti, yakni 

perencanaan awal dan perencanaan lanjutan. Perencanaan awal 

diturunkan dari berbagai asumsi perbaikan hasil dari studi pendahuluan, 

sedangkan perencanaan lanjutan di susun berdasarkan hasi refleksi 

setelah peneliti mempelajari berbagai kelemahan yang harus diperbaiki. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan guru 

berdasarkan perencanaan yang telah disusun.Pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan guru adalah perlakuan yang dilaksanakan yang diarahkan 

sesuai dengan perencanaan. Tindakan adalah perlakuan yang 

dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fokus masalah. Tindakan inilah 

yang menjadi inti dari PTK, sebagai upaya meningkatkan kinerja guru 

untuk menyelesaikan masalah. Tindakan dilakukan dalam program 

pembelajaran apa adanya. Artinya, tindakan itu tidak direkayasa untuk 

kepentingan penelitian, akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan program 

pembelajaran keseharian. Hal ini penting untuk dipahami, karena PTK 

tidak berangkat dari keingin tahuan peneliti akan tetapi berangakat dari 

kebutuhan guru untuk meningkat kan kinerjanya. 

3. Observasi 

Observasi memiliki fungsi untuk mengenali apakah yang dilakukan 

oleh peneliti di dalam kelas telah mengarah kepada terjadinya perubahan 

yang positif dalam proses pembelajarannya sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada pelaksanaannya tahap ini dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. “Observasi secara operasional merupakan semua 

kegiatan yang mengenal,  merekam dan mendokumentasikan setiap hal 
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dari proses dan hasil yang dicapai oleh tindakan yang direncanakan 

ataupun sampingannya.” Kasbolah (1998:91) 

4. Refleksi 

“Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 

dilakukan guru selama tindakan.”Sanjaya (2010:80). Refleksi dilakukan 

dengan melakukan diskusi dengan observer yang biasanya dilakukan 

oleh teman sejawat atau mitra dari LPTK. Dari hasil refleksi, guru dapat 

mencatat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam penyusunan rencana ulang. 

D. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di SDN 

Cipangeran Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. Penulis 

mengambil lokasi ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah 

tersebut, sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang 

luas dan subyek penelitian yang sangat sesuai dengan profesi penulis dan 

SDN Cipangeran merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang 

diharapkan memiliki kemampuan yang sama dengan sekolah negeri yang 

lain dalam upaya meningkatan hasil belajar siswa. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas satu yang berjumlah dua 

puluh enam orang dengan rincian sepuluh orang laki-laki dan enam belas 

orang perempuan. Tabel dibawah ini menggambarkan keadaan jumlah 

siswa SDN Cipangeran Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat 

tahun ajaran 2013/2014. 

Tabel 3.1 

Keadaan Siswa SDN Cipangeran 

Kecamatan Saguling 
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Kabupaten Bandung Barat 

Tahun Ajaran 2013/2014 

NO Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. I*  10* 16* 26*) 

2. II 14 10 24 

3. III 15 13 28 

4.  IV 13 20 33 

5. V 16 13 29 

6. VI 13 20 33 

Jumlah 81 92 173 

 

SumberData :Dokumen SDN Cipangeran Kecamatan Saguling 

Kabupaten Bandung Barat tahun ajaran 2013/2014) ket. 

*)siswa kelas satu dijadikan subjek penelitian. 

 

E. InstrumenPenelitian 

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Tes hasil belajar, digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

tentang penguasaan materi belajar yang telah disampaikan oleh guru. Tes 

ini dilakukan sebelum menggunakan media manipulatif, selama proses 

pembelajaran menggunakan media manipulatif dan setelah menggunakan 

media manipulatif. 

2. Lembar observasi, yakni pengamatan langsung selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan media manipulatif sebagai model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Melalui 

observasi ini, peneliti mempunyai gambaran yang berkenaan dengan 

aspek-aspek yang perlu dikembangkan dan kekurangan apa saja yang 

terdapat dalam pembelajaran di kelas. 
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F. TeknikPengumpulan Data 

Data yang dikumpulkn dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Sehubungan dengan itu teknik-teknik yang digunakan untuk 

pengumpulkan data adalah : 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan dituangkan dalam lembar pengamatan 

keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa selama pembelajaran. 

2. Pemberian tes 

Pemberian tes dilakukan satu kali setiap siklusnya 

3. Dokumentasi 

 Dilakukan untuk menyimpan dan merekam semua data yang 

diperoleh baik yang berbentuk suatu dokumen atau pun gambar untuk 

memperjelas kegiatan yang dilakukan. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tes hasil belajar 

siswa, data mengenai aktivitas siswa, dan data mengenai kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan media manipulatif. 

Selanjutnya setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian mengolah dan 

menganalisis semua data tersebut. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

ada dua jenis maka untuk data kualitatif yaitu hasil observasi, teknik 

pengolahan dan analisis datanya dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

untuk data hasil tes yang termasuk dalam data kuantitatif, teknik pengolahan 
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dan analisis datanya dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik 

pengolahan dan analisis datanya adalah sebagai berikut: 

1. Data kualitatif hasil observasi diamati melalui prosedur sebagi berikut : 

a) Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan data atau penyederhanaan data 

yang diambil melalui catatan hasil observasi baik yang ditulis oleh 

observer maupun penulis 

b) Klasifikasi data 

Klasifikasi data yaitu pemilihan data yang diperoleh berdasarkan 

jenisnya contohnya kegiatan siswa, kegiatan guru, kegiatan inti dan 

sebagainya 

c) Display data 

Penyajian hasil data dimana semua data yang diperoleh lebih mudah 

dipahami sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 

2. Analisis hasil belajar siswa 

Data yang diperoleh dari hasil tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran kemudian di analisis dengan  menggunakan indikator Daya 

Serap Klasikal (DSK). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

DSK = 
                                      

                    
  100% 

Purwoko (Agustini, 2010:55) 

Ketuntasan belajar klasikal dinyatakan berhasil jika persentase 

banyaknya siswa yang mendapat nilai ≥ 65 (KKM) sekurang-kurangnya 

85% jumlah siswa. Jumlah siswa yang sudah mencapai  mencapai KKM 

sebelum penelitian adalah 46% dan jumlah siswa yang di bawah KKM 

adalah 54%. 


