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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku mengajar guru, perilaku siswa di kelas, peningkatan atau 

perbaikan praktik mengajar. Menurut Russefendi (Natalia dan Dewi, 2008: 4) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu tindakan yang terarah, terencana, 

cermat dan penuh perhatian yang dilakukan oleh praktisi pendidikan (guru) 

terhadap permasalahan yang ada dalam kelas yang bertujuan untuk perbaikan 

pendidikan seperti metode mengajar, kurikulum dan sebagainya. Sedangkan 

menurut Elliot (Sanjaya, 2010: 24) PTK adalah kajian tentang situasi sosial 

dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan mempelajari pengaruh yang 

ditimbulkannya. 

 

B. Model Penelitian  

 Ada berbagai macam desain model PTK yaitu Kurt Lewin, Kemmis dan Mc 

Taggart, dan Elliot. Pada penelitian ini peneliti menerapkan desain model PTK 

dari Kemmis dan Mc Taggart, karena desain PTK model ini dianggap lebih 

mudah dalam prosedur tahapannya. Berikut adalah desain PTK yang diadaptasi 

dari Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto, 2010: 137). 
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Bagan 3.1 

Model/desain PTK diadaptasi dari Kemmis dan Mc Taggart  

dalam Arikunto (2010, hlm. 137) 

 

Tahapan-tahapan yang tedapat pada PTK model Kemmis dan Mc Taggart, 

diantaranya: 

a. Perencanaan  

Siklus 1 

Siklus 2 

Siklus 3 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Observasi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Observasi 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Observasi 

Refleksi 

Kesimpulan 
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Dalam penelitian tindakan kelas tahapan yang pertama perencanaan, pada 

tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh 

siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Biasanya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti harus mempersiapkan beberapa 

hal diantaranya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), instrumen penelitian, 

media pembelajaran, bahan ajar, dan aspek-aspek lain yang sekiranya diperlukan. 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah kegiatan mengimplementasikan atau menerapkan 

perencanaan yang telah dibuat, peneliti harus mentaati apa yang telah dirumuskan 

pada tahap perencanaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

c. Observasi  

 Dalam tahap observasi yang melakukannya adalah pengamat, Kegiatan ini 

berlangsung bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Tahapan ini adalah 

mengamati bagaimana proses pelaksanaan berlangsung, serta mengetahui dampak 

apakah yang dihasilkan dari proses pelaksanaan. 

d. Refleksi 

 Tahapan refleksi ini adalah tahapan kita dapat mengetahui kelemahan apa 

saja yang terjadi dari proses pelaksanaan, hingga akhirnya dapat diperbaiki pada 

siklus selanjutnya, apabila proses siklus sudah selesai maka tahapan ini bisa 

dijadikan tahapan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan kegiatan. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Cibogo, yang beralamatkan di 

Jalan Tangkubanparahu No.87 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. Waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan penelitian ini 

adalah 3 bulan terhitung dari bulan Maret sampai Mei 2014. 

 

D. Subjek Penelitian 
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  Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas V semester genap SD Negeri 1 

Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tahun ajaran 2013-2014. 

Subjek yang ditetapkan hanya sebanyak 14 siswa. Dengan jumlah laki-laki 8 

siswa dan perempuan 6 siswa. 

 

 

E. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa 

kelas V SDN 1 Cibogo pada materi pesawat sederhana dengan menggunakan 

model siklus belajar. Menurut Kemmis dan McTaggart (Arikunto, 2010: 137) 

tahap penelitian tindakan kelas terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi dalam setiap tindakan, dengan berpatokan pada referensi awal. 

 Sebelum melakukan tindakan penelitian, peneliti melakukan tahap persiapan 

penelitian dengan melakukan kegiatan pendahuluan setelah itu peneliti melakukan 

tahap tindakan penelitian 

1. Tahap Pendahuluan (Pra Penelitian) 

a. Permintaan izin dari Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 1 Cibogo. 

b. Pembuatan SK penelitian. 

c. Observasi pada sekolah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di 

kelas. 

d. Merumuskan masalah dan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil 

temuan yang diperoleh. 

e. Melakukan kajian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tahun 2006, buku sumber kelas V, pembelajaran IPA, dan model-model 

pembelajaran IPA. 

f. Menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan karakteristik 

siswa, bahan ajar dan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung pada 

pembelajaran IPA. 



28 

 

 
Lia Yuliawati, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran (Clis) Children’s Learning In Science Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran  Ipa Materi Pesawat Sederhana 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

g. Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP sesuai dengan tahapan model 

pembelajaran CLIS. 

h. Menyiapkan alat dan bahan (media pembelajaran) yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

i. Menyusun instrument penelitian yang terdiri dari kisi-kisi soal pre-test dan 

post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep 

siswa sebelum pembelajaran menggunakan model pembelajaran CLIS, 

kemudian dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

CLIS dalam proses pembelajaran. Setelah itu baru diadakan post-test untuk 

melihat peningkatan serta untuk mengetahui gain yang dinormalisasi yang 

terjadi pada siswa. Selain itu peneliti juga membuat lembar observasi 

keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaa model 

pembelajaran CLIS.  

j. Mengkonsultasikan RPP dan kisi-kisi yang telah dibuat kepada dosen 

pembimbing. 

2. Tahap Tindakan  

 Tahapan tindakan pada penelitian tindakan kelas akan diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Siklus I 

1) Perencanaan  

 Sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan, peneliti melakukan persiapan 

perencanaan diantaranya mengkaji teori-teori yang mendukung ke perpustakaan, 

pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembuatan media 

pembelajaran, menyusun instrumen penelitian serta mendiskusikan dengan rekan 

guru sejawat yang akan diminta observer. 

2) Pelaksanaan  

 Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan dengan rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Pelaksanaan ini berlangsung di kelas dalam proses belajar 

mengajar. 
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3) Observasi 

 Pengamatan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran, adapun hal yang 

perlu dilihat atau diamati pada pelaksanaan pembelajaran adalah keterlaksanaan 

model pembelajaran CLIS dalam proses pembelajaran serta aktivitas guru dan 

siswa dengan menggunakan menggunakan model pembelajaran CLIS. 

4) Refleksi  

 Refleksi ini bertujuan memperbaiki pelaksanaan penelitian pada siklus 

selanjutnya dan mendiskusikan apa saja yang terjadi pada tahap pelaksanaan 

yang semua telah ditulis pada tahap observasi. Membahas mengenai penampilan 

mengajar maupun situasi siswa dan kelas, semua hal yang telah ditemukan pada 

saat pelaksanaan semuanya dibahas pada tahap refleksi ini agar kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada pelaksanaan siklus I dapat diperbaiki dan dilaksanakan 

lagi untuk siklus berikutnya yaitu siklus II. 

b. Siklus II 

 Seperti halnya pada siklus pertama, siklus kedua ini juga terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1) Perencanaan  

Peneliti membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

Siklus I. 

2) Pelaksanaan  

Guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

CLIS sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat berdasarkan hasil refleksi 

Siklus I. 

3) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran CLIS. 

4) Refleksi  

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Siklus II dan membuat 

perencanaan untuk Siklus III. 



30 

 

 
Lia Yuliawati, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran (Clis) Children’s Learning In Science Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Dalam Pembelajaran  Ipa Materi Pesawat Sederhana 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

c. Siklus III 

 Siklus III merupakan tahapan ketiga hasil dari refleksi pada Siklus II. 

1) Perencanaan  

Peneliti membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada 

Siklus II. 

2) Pelaksanaan  

Guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

CLIS berdasarkan perencanaan hasil refleksi pada Siklus II. 

3) Observasi 

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran CLIS. 

 

 

4) Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus maka 

peneliti membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajarn CLIS dalam meningkatkan pemahaman  siswa pada mata 

pelajaran IPA materi pesawat sederhana. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk dapat memperoleh kebenaran objektif dalam pengumpulan data, 

maka diperlukan adanya instrumen yang tepat agar masalah yang diteliti dapat 

terefleksikan dengan baik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai hasil 

pre-test yang diberikan pada awal pembelajaran dan post-test siswa yang 

dilakukan di akhir pembelajaran  mengenai materi pesawat sederhana, sedangkan 

data kualitatif berupa informasi tentang keterlaksanaan penerapan model 

pembelajaran CLIS dalam pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu instrumen 
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penelitian yang terdiri dari tes dan nontest (observasi dan dokumentasi) ayitu 

sebagai berikut. 

a. Lembar Tes Pemahaman Konsep 

Instrumen tes pemahaman konsep digunakan untuk menentukan 

pemahaman konsep siswa sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) diberikan 

pembelajaran pada materi pesawat sederhana dengan menggunakan model 

pembelajaran CLIS. Instrumen tes pemahaman konsep yang digunakan adalah tes 

tertulis dalam bentuk Pilihan Ganda (PG) yang penyusunannya berdasarkan 

indikator pemahaman konsep pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. 

Perancangan butir soal tes pemahaman konsep berpedoman pada taksonomi 

Bloom yang telah direvisi mengenai pemahaman konsep yaitu menjelaskan, 

mencontohkan, mengklasifikasi, membandingkan serta menyimpulkan. Instrumen 

tes yang digunakan baik dalam pre-test maupun post-test merupakan tes yang 

sama, dimaksudkan supaya tidak ada pengaruh perbedaan kualitas instrumen 

terhadap perubahan pengetahuan dan pemahaman konsep yang terjadi. 

b. Lembar Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung, apabila tes adalah teknik pengumpulan data yang lebih 

berkaitan dengan ranah kognitif, beda halnya dengan observasi, observasi lebih 

menekankan pada sikap dan tingkah laku individu, hal ini sesuai dengan apa yang 

dijelaskan oleh Sudjana (2011: 84) bahwa observasi atau pengamatan sebagai alat 

penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu proses kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

Instrumen lembar observasi dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa ini  

digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar dan mengamati keterlaksanaan penerapan model pembelajaran CLIS 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran serta suasana kelas dalam 
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kegiatan pembelajaran. Dalam pengisian lembar observasi ini dibuat kolom “ya” 

dan “tidak” yang dapat diisi tanda checklist (). Skala penilaian menggunakan 

kriteria “ya” dengan skor 1 atau “tidak” dengan skor 0 sebagai hasil pengamatan 

keterlaksanaan model pembelajaran CLIS. Selain itu tersedia juga kolom deskripsi 

untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang berlangsung.  Observasi ini 

dilakukan oleh observer, dan hasilnya akan dijadikan dasar dari refleksi untuk 

tindakan yang dilakukan selanjutnya.  

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah sebuah gambaran atau bukti kongkrit yang terjadi dari 

setiap pelaksanaan penelitian. Dengan adanya dokumentasi, peneliti memiliki 

gambaran untuk membuat laporan penelitian dan dapat melihat bukti secara 

berulang-ulang jikalau diperlukan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

dokumen selama penelitian baik dokumen tertulis maupun gambar. 

 

G. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data dilakukan melalui teknik pengolahan data berdasarkan 

perolehan dari hasil penelitian dengan menggunakan instrumennya. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif, 

Berikut ini adalah analisis data terhadap hasil penelitian. 

1. Analisis Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif diperoleh dari hasil pre-test dan post-test untuk melihat 

peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran IPA  di setiap 

siklusnya. Langkah-langkah dalam menganalisis data kuantitatif yaitu sebagai 

berikut. 

a. Penskoran terhadap jawaban siswa. Item yang dijawab betul diberi skor 1, dan 

yang salah diberi skor 0 (Purwanto, 1985: 64). 

b. Mencari rata-rata nilai yang diperoleh siswa diadaptasi dari Sudjana (2011: 

109) 

 

X =
∑ 𝑥

∑𝑁
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< 𝑔 >=
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

  

Keterangan : 

X  = rata-rata (mean) 

∑x = Jumlah seluruh skor 

∑ N = Banyaknya subjek 

c. Menentukan nilai minimum dan maksimum tes pemahaman konsep dengan 

menggunakan pengolahan data pada Microsoft Excel. 

d. Menghitung Gain Skor Pre-test dan Post-test 

Gain antara skor pre-test dan post-tets dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

       Setiastuti (2013: 39) 

e. Menghitung Gain yang Dinormalisasi  

 

    

       

Setiastuti (2013: 39) 

Tabel 3.1 

Interpretasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 

Nilai ‹g› Kategori 

‹g› > 0,7 Tinggi 

0,7 > ‹g› ≥ 0,3 Sedang 

 ‹g› < 0,3 Rendah 

 

            Hake (Setiastuti, 2013: 40) 

 

f. Menghitung persentase ketuntasan belajar siswa yang lulus di kelas. 

 

Gain (G) = skor post-test – skor pre-test 
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 Menurut Depdiknas (Gumilar, 2013: 38) bahwa „kelas dikatakan sudah 

tuntas secara klasikal jika telah mencapai 85% dari seluruh siswa yang 

memperoleh nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)‟. Dengan berpedoman 

pada pernyataan tersebut, untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran maka 

dilakukan perhitungan persentase siswa yang tuntas atau telah memenuhi KKM 

pada mata pelajaran IPA sebesar 65. Pengolahan data untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

Setiastuti (2013: 40) 

Keterangan : 

P  = persentase siswa yang lulus 

ΣP = jumlah siswa yang lulus 

ΣN   = jumlah seluruh siswa 

 

Kriteria tingkat keberhasilan belajar (%) menurut Aqib (dalam Gumilar, 

2013: 38) sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar 

Tingkat Keberhasilan (%) Kriteria 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60% - 79% Tinggi 

 40% - 59% Sedang  

20% - 39% Rendah 

≤20% Sangat Rendah 

 

P = 
∑P

∑N
 x 100% 
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2. Analisis Data Kualitatif 

 Dalam pengolahan data kualitatif, digunakan analisis data deskriptif 

berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi tentang keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran CLIS. Analisis data yang 

dilakukan pada hasil observasi ini adalah analisis data kualitatif yang disertai 

dengan perhitungan persentase pencapaiannya.  

a. Menghitung keterlaksanaan pembelajaran 

 Adapun cara untuk menghitung persentase keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan rumus: 

          

  % Keterlaksanaan Pembelajaran =
∑𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑥 100 % 

    

(Setiastuti, 2013: 41) 

Kemudian untuk menginterpretasikan keterlaksanaannya dapat ditentukan 

berdasarkan kategori pada Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 

Interpretasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Persentase (%) Interpretasi 

80 – 100 Sangat baik 

60 – 79 Baik 

40 – 59 Cukup 

21 – 39 Kurang 

0 – 20 Sangat kurang 

          

  Syah (Setiastuti, 2013: 14) 


