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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian, desain 

penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian, dan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. 

A. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). PTK dipilih karena penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada 

masalah faktual yang peneliti temukan di kelas. 

Kemmis (Sanjaya, 2010, hlm. 24) menerangkan bahwa, “Penelitian tindakan 

merupakan suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh 

peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran sosial mereka.” 

Menurut Hopkins (2011), “PTK merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh guru atau kelompok guru untuk menguji anggapan-anggapan dari suatu teori 

pendidikan dalam praktik, atau sebagai arti dari evaluasi dan melaksanakan 

seluruh prioritas program sekolah.” 

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah salah satu penelitian untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas tindakan. Dalam hal ini, PTK dapat dilakukan oleh guru 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. PTK merupakan penelitian 

yang dilakukan di kelasnya sendiri (dilakukan dalam pembelajaran biasa bukan 

kelas khusus). PTK dilakukan dengan jalan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Tujuannya adalah 

untuk memperbaiki kinerja guru yang bersangkutan supaya dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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B. Desain Penelitian 

Desain PTK yang digunakan merupakan pengembangan dari desain Kemmis 

dan McTaggart. Desain penelitian ini berupa proses siklus putaran spiral refleksi 

diri yang dimulai dengan rencana, tindakan dan pengamatan, refleksi, dan 

perencanaan kembali yang merupakan dasar ancang-ancang pemecahan masalah. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kemmis dan Tanggart (Ningrum, 

2009, hlm. 2), yang menjelaskan bahwa 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu proses yang dinamis dimana keempat 

aspek, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi 

harus dipahami bukan sebagai langkah-langkah yang statis terselesaikan 

dengan sendirinya, melainkan merupakan momen-momen dalam bentuk 

spiral yang menyangkut perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Tindakan dan pengamatan pada desain ini mengalami sedikit perubahan dari 

alur yang dikembangkan oleh Kemmis dan McTaggart, tahap ini dilakukan secara 

bersamaan sehingga alur  PTK menurut Kemmis dan McTaggart dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. pada hlm. 24. Selain itu, setiap siklus yang dilaksanakan terdiri 

dari tiga tindakan karena peneliti membutuhkan data faktor yang meningkatkan 

kerja sama siswa. 

Alur penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga 

tindakan. Sebelum melakukan tindakan pertama terlebih dahulu membuat rencana 

pembelajaran. Setelah rencana disusun kemudian dilakukan tindakan. Pelaksanaan 

tindakan ini disertai dengan observasi yang dilaksanakan pada waktu yang 

bersamaan. Kemudian dilaksanakan refleksi berdasarkan hasil observasi atas 

tindakan yang telah dilakukan. Apabila hasil refleksi menunjukan perlu untuk 

dilakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan maka rencana tindakan 

perlu diperbaiki lagi supaya tindakan yang dilaksanakan berikutnya lebih baik lagi 

dan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran 

sebelumnya. 
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Gambar 3.1. Diagram alur PTK dikembangkan dari model Kemmis dan 

McTaggart (2009) 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 6 Cibogo. Sekolah tersebut 

berlokasi di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 39 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-

laki dan 19 siswa perempuan di kelas IVA Sekolah Dasar Negeri 6 Cibogo.  

RUMUSAN  MASALAH 

RENCANA TINDAKAN 1 

REFLEKSI 

PELAKSANAAN TINDAKAN 1.1 

PELAKSANAAN TINDAKAN 1.2 

PELAKSANAAN TINDAKAN 1.3 

OBSERVASI 

RENCANA TINDAKAN 2 

REFLEKSI 

PELAKSANAAN TINDAKAN 2.1 

PELAKSANAAN TINDAKAN 2.2 

PELAKSANAAN TINDAKAN 2.3 

OBSERVASI 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

KESIMPULAN 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

kerja sama siswa kelas IV sekolah dasar dengan penerapan metode investigasi 

kelompok pada pembelajaran IPS materi masalah sosial. Prosedur PTK yang 

digunakan dikembangkan dari model Kemmis dan Mc. Taggart. PTK memiliki 

tahapan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, dan 

refleksi. PTK yang dilaksanakan terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdiri 

dari beberapa tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan merupakan hasil refleksi 

dari tindakan sebelumnya. 

Siklus pertama terdiri dari tiga tindakan. Hal ini disebabkan data yang 

diperoleh dari tindakan ketiga tidak jauh berbeda dengan data yang diperoleh pada 

tindakan sebelumnya. Perolehan data tersebut menjadi pertimbangan peneliti 

untuk melanjutkan penelitian pada siklus kedua. Siklus kedua terdiri dari tiga 

tindakan. Data yang diperoleh dari setiap tindakan pada siklus kedua mengalami 

peningkatan. Peningkatan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh 

peniliti, sehingga penelitian dianggap cukup. 

Tahap tindakan penelitian yang dilaksanakan pada siklus pertama dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Perizinan dari pihak terkait. 

b. Identifikasi masalah 

Masalah ditemukan ketika peneliti menjadi guru dalam Program Latihan 

Profesi (PLP) di sekolah yang bersangkutan. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut. 

1) Peneliti melakukan kajian terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tahun 2006, buku yang menjadi sumber belajar IPS siswa kelas IV, 

pembelajaran IPS di sekolah dasar dan metode pembelajaran yang dapat 

digunakan. 



26 

 

 
Darinih, 2014 
Penerapan Metode Investigasi Kelompok Pada Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Kerja 
Sama Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 6 Cibogo Kabupaten Bandung Barat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2) Menentukan metode yang relevan dengan masalah yang dihadapi, 

karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungan, serta bahan ajar yang 

sedang berlangsung pada pembelajaran IPS. 

3) Merumuskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  menggunakan 

metode investigasi kelompok pada pembelajaran IPS. 

4) Memutuskan dan menyusun instrumen pengamatan yang digunakan pada 

setiap tindakan. 

2. Pelaksanaan dan Observasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran yang 

telah direncanakan serta observasi pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

Tindakan yang dilakukan bersifat fleksibel untuk menemukan kekurangan pada 

perencanaan yang sudah dibuat. Kekurangan yang ditemukan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan pada 

perencanaan tindakan selanjutnya. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Pengondisian siswa agar siap untuk belajar. 

2) Apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa mengidentifikasi topik yang akan diselidiki. 

2) Siswa dikelompokkan berdasarkan topik yang diminati. 

3) Siswa dalam kelompok merencanakan kegiatan penyelidikan. 

4) Siswa melaksanakan kegiatan penyelidikan bersama kelompok. 

5) Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah 

dari masing-masing topik yang sedang diseliki. 

6) Siswa menyusun laporan sederhana dari hasil penyelidikan yang sudah 

dilakukan. 

7) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil penyelidikan kepada seluruh kelas. 
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8) Siswa menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan pembelajaran yaitu 

hambatan yang dirasakan siswa serta masukan atau saran agar tidak terulang 

lagi. 

c. Kegiatan penutup  
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3. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tindakan selanjutnya. 

Pada tahap ini peneliti berdiskusi dengan siswa, teman sejawat, guru, dan dosen 

pembimbing mengenai tindakan yang telah dilakukan. Refleksi bertujuan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Hasil diskusi akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

perencanaan tindakan selanjutnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen. Instrumen 

pembelajaran sebagai sumber data dan instrumen pengumpul data untuk 

mendapatkan data mengenai kemampuan kerja sama siswa dan data kegiatan 

pembelajaran. Instrumen pembelajaran merupakan perangkat penunjang kegiatan 

pembelajaran. Instrumen pengumpul data adalah perangkat yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 

1 Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti 

selama pembelajaran berlangsung. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS). 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. RPP memuat rincian langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan metode pembelajaran investigasi kelompok. RPP digunakan 

oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan di kelas. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS disusun bersama siswa berdasarkan pada prosedur penggunaan metode 

investigasi kelompok. LKS digunakan oleh siswa selama kegiatan pembelajaran.  
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2 Instrumen Pengumpulan Data 

a. Lembar observasi digunakan selama penelitian untuk memperoleh data kerja 

sama, kinerja guru dan respon siswa selama pelaksanaan pembelajaran. 

Lembar observasi yang digunakan ialah. 

1) Lembar observasi kerja sama siswa digunakan untuk memperoleh data kerja 

sama siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peneliti mengisi 

lembar observasi berdasarkan pada hasil pengamatan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Data ini digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan kerja sama siswa. Data disajikan dalam persentase kemampuan 

kerja sama siswa. 

2) Daftar cek digunakan untuk memperoleh data kinerja guru dan respon siswa 

selama kegiatan pembelajaran. Peneliti meminta bantuan observer untuk 

mengamati aktivitas siswa dan guru selama pelaksanaan pembelajaran. Data 

ini digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Data 

disajikan dalam deskripsi keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran IPS 

dengan penerapan metode investigasi kelompok. 

3) Daftar cek kelengkapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan 

untuk mengetahui kelengkapan RPP pada setiap siklus. Kelengkapan RPP 

menilai aspek rumusan tujuan pembelajaran, penjabaran indikator, analisis 

materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Data ini digunakan untuk menyempurnakan RPP pada perencanaan 

selanjutnya. Data ini disajikan dalam persentase kelengkapan RPP. 

b. Catatan guru digunakan untuk memperoleh data aktivitas kerja sama siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Peneliti membuat catatan aktivitas siswa 

yang teramati selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Catatan ini 

digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari lembar observasi kerja 

sama siswa. Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. 

c. Pedoman wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang 

pendapat siswa terhadap pembelajaran menggunakan metode investigasi 

kelompok sebagai pelengkap lembar observasi kinerja guru dan respon siswa. 
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Wawancara dilakukan ketika berinteraksi dengan siswa di luar jam belajar. 

Data ini digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan metode sehingga 

keberhasilan pembelajaran dapat lebih meningkat. Data disajikan dalam 

bentuk deskripsi. 

d. Daftar skala sikap digunakan untuk mengungkap kerja sama siswa dari hasil 

evaluasi diri pada akhir siklus. Peneliti meminta siswa mengisi lembar 

observasi berupa daftar skala sikap. Data yang diperoleh digunakan untuk 

menjadi pelengkap data kerja sama siswa. Data disajikan dalam persentase 

kesesuaian sikap siswa dengan sikap kerja sama. 

e. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun dokumen selama penelitian. 

F. Analisis dan Interpretasi Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data kualitatif. 

Pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang 

digambarkan dengan tabel atau grafik dan uraian singkat serta dihitung aspek 

yang terlaksana. Analisis deskriptif kualitatif digunakan pada data hasil observasi, 

wawancara, dan catatan guru dengan triangulasi. Triangulasi berdasarkan tiga 

sudut pandang, yakni sudut pandang peneliti, sudut pandang siswa, dan sudut 

pandang mitra peneliti yang melakukan pengamatan (Kusnandar, 2008, hlm. 108). 

Sudut pandang guru sebagai peneliti melalui catatan guru dan lembar observasi 

kerja sama siswa, sudut pandang siswa melalui wawancara dan daftar skala sikap, 

dan sudut pandang mitra peneliti melalui lembar observasi kinerja guru dan 

respon siswa. 

Perhitungan data tersebut adalah: 

   
  

  
      

Keterangan: 

NP  = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R    = skor mentah yang diperoleh siswa 

SM = skor maksimum ideal 

100 = bilangan tetap (Purwanto, 2006, hlm. 102). 
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Peneliti menggunakan pedoman kriteria yang dikelompokkan dalam lima 

kategori yaitu, rendah sekali, rendah, cukup, baik, dan sangat baik. Berikut adalah 

tabel pedoman kriteria yang digunakan. 

Tabel 3.1. Pedoman Kriteria Penilaian 

Nilai Persentase Kategori 

80-100 80%-100% Sangat Baik 

60-79 60%-79% Baik 

40-59 40%-59% Cukup 

21-39 21%-39% Rendah 

0-20 0%-20% Sangat Rendah 

(dalam Darmayanti, 2012, hlm. 65)   


