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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan kelas (Classroom Action Research).Penelitian tindakan ini dilakukan 

dengan harapan dapat memperbaiki kualitas pendidikan secara langsung yang 

melibatkan masalah yang timbul di lapangan.Khususnya masalah yang ada di 

dalam kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kemmis dan Mc. Taggart 

(Kunandar 2008:42) 

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk self-Inquiry kolektif yang 

dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk meningkatkan 

rasionalitas dan keadilan dari praktik social atau pendidikan yang mereka 

lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktik dan 

situasi di mana praktik itu dilaksanakan. 

 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri, melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja 

guru, sehingga hasil belajar menjadi meningkat (Wardani, dkk. 2006 : 4). 

Menurut pengertian diatas, dapat diketahui bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

ini bersifat objektif.Dimana guru sebagai seorang peneliti bertujuan untuk 

memperbaiki permasalahan yang terdapat di dalam kelas yang memang dia 

tangani. Guru tidak mencari masalah lain ataupun menghadirkan masalah lain ke 

dalam kelas, namun menemukan masalah di dalam kelas untuk diteliti dan 

ditemukan solusinya.  

Adapun secara teoritis tujuan dari penelitian tindakan kelas (PTK) adalah 

sebagai berikut : 

1.  Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. 

2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas. 
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3. Peningkatan relevansi pendidikan. 

4. Peningkatan mutu hasil pendidikan. 

5. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. 

7. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

 

Manfaat PTK dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek akademis dan aspek 

praktis. Manfaat PTK sebagai berikut : 

1. Manfaat aspek akademis adalah untuk membantu guru menghasilkan 

pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki 

mutu pembelajaran dalam jangka pendek. 

2. Manfaat praktis dari pelaksanaan PTK antara lain merupakan pelaksanaan 

inovasi pembelajaran dari bawah. Peningkatan mutu dan perbaikan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru secara rutin merupakan wahana 

pelaksanaan inovasi pembelajaran. Serta pengembangan kurikulum di tingkat 

sekolah. 

 

B. Model Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model spiral dari Kemmis dan Mc Taggart (1998).Model ini menggunakan empat 

komponen penelitian tindakan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi dalam suatu sistem spiral yang saling terkait antara satu langkah dengan 

langkah berikutnya. 

Model spiral ini merupakan model siklus berulang berkelanjutan, dengan 

harapan pada setiap tindakan menunjukan peningkatan sesuai perubahan dan 

perbaikan yang ingin dicapai.Secara skematis model penelitian tindakan kelas 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc Taggart 

Model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart inilah yang 

dijadikan acuan dalam merancang penelitian.Pelaksanaan tindakan dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa siklus. Jika pada siklus pertama penelitian 

tersebut mendapatkan hasil yag kurang baik, maka penelitian dilanjutkan 

dengan siklus kedua dengan memperbaiki pada tahap perencanaan yang 

pertama. Apabila pada pelaksanaan siklus kedua masih belum menunjukan 

hasil yang maksimal, maka penelitian dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Siklus tersebut akan berhenti jika penelitian sudah mencapai target yang telah 

ditentukan 

. 

C. Lokasi dan waktu penelitian 

1.Lokasi penelitian 

Penelitian ini diilaksanakan di SDN 2 Cibodas, secara geografis SDN 2 

Cibodas terletak dikawasan Lembang kabupaten Bandung Barat. 
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2.Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2013-2014. Adapun 

waktu yang dilaksnakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pada maret 

sampai mei 2014. Jadwal penelitian pada mata pelajaran IPS digunakan sesuai 

jadwal mata pelajaran yaitu pada hari senin dan jumat pada jam ke 1, 2, 3 

(3x35 menit). 

 

D. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa kelas V 

dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang.Dengan sebaran laki-laki bejumlah 18 

orang dan perempuan 14 orang.Sedangkan yang menjadi alasan utama subjek 

penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Cibodas, Bandung antara lain: 

1. Penelitian sebagai salah satu pengajar disekolah tersebut sehingga peneliti 

banyak mengetahui kondisi siswa yang akan diteliti. 

2. Adanya kemudahan dalam perizinan sehingga dapat mempercepat penelitian. 

3. Mendapat tanggapan positif dan dorongan dari pihak sekolah. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

prosedurtindakan kelas.Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian 

menggunakan penelitian tindakan kelas karena penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah kegiatan selanjutnya sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Tahap penyusunan rencana tindakan 

1) Menelaah kurikulum tingkat satuan pendidikan 
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2) Menelaah materi 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

4) Menyusun soal, lembar kerja dan lembar observasi. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

1) Guru menunjukan gambar-gambar peristiwa kemerdekaan 

2) Guru menerangkan peristiwa detik-detik sebelum kemerdekaan 

Indonesia 

3) Guru membagi siswa ke dalam lima kelompok masing-masing 

kelompok beranggotakan tujuh orang 

4) Guru memberikan tugas untuk mendiskusikan usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia. 

5) Guru memperdengarkan rekaman teks proklamasi yang dibacakan Ir. 

Soekarno 

6) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan 

7) Guru menetapkan pemain dalam setiap kelompok yang akan terlibat 

dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran, serta 

waktu yang disediakan 

8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi 

9) Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran 

10) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian 

11) Guru memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan  

kesulitan 

12) Setelah selesai, guru dan siswa melakukan diskusi tentang jalannya 

simulasi maupun materi cerita yang telah disimulasikan 

13) Guru dan siswa merumuskan kesimpulan 

14) Siswa diberi soal latihan 
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c. Tahap Observasi 

Dalam tahap ini observer melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung sampai 

berakhirnya pembelajaran. Selain itu guru dan observer juga melakukan 

pengamatan terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses 

pembelajaran selesai. 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilakukan serta melakukan analisis data yang 

tercatat ketika melakukan siklus I sebagai bahan untuk merancang dan 

mempersiapkan siklus II. 

 

2. Siklus II 

a. Tahap penyusunan rencana tindakan 

1) Menelaah kurikulum tingkat satuan pendidikan 

2) Menelaah materi 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

4) Menyusun soal, lembar kerja dan lembar observasi. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan 

1) Guru menerangkan peristiwa detik-detik sebelum kemerdekaan 

2) Guru menunjukan gambar-gambar peristiwa kemerdekaan 

3) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

4) Guru memberikan gambaran masalah dan situasi yang disimulasikan 
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5) Guru menunjuk beberapa siswa untuk kembali mensimulasikan detik-

detik menjelang proklamasi kemerdekaan dimulai dari peristiwa 

rengasdengklok hingga pembacaan teks proklamasi 

6) Guru membagi siswa kedalam empat kelompok 

7) Guru menugaskan untuk mencari nama kelompok dan yel kelompok 

8) Guru menjelaskan peraturan dalam permainan cerdas cermat 

9) Guru memulai permainan cerdas cermat dan memberikan klarifikasi 

atas setiap jawaban yang dilontarkan siswa 

10) Siswa menyimpulkan materi yang dipelajari mengenai peristiwa 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan bimbingan guru 

11) Guru memberikan LKS sebagai evaluasi dan dikerjakan berpasangan. 

c. Tahap Observasi 

Bersamaan dengan proses pembelajaran atau tahap tindakan, 

dilaksanakan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai situasi 

dan kondisi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Observasi 

dilakukan oleh beberapa orang observer partisipan, untuk mengamati 

aktivitas penerapan metode ssimulasi pada proses pembelajaran, maupun 

pada hasil pembelajaran. Dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang 

kekurangan dan kemajuan proses pembelajaran. 

d. Tahap Refleksi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merefleksi semua 

kegiatan yang dilaksanakan selama siklus I dan siklus II berlangsung.Hasil 

yang diperoleh dari siklus I dan siklus II ini merupakan cerminan berhasil 

tidaknya penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Dengan demikian data 

yang berhasil dikumpulkan, melalui alat pengumpul data yang berhasil 

dicatat penulis akan dikonfirmasikan dan dianalisis serta dievaluasikan 

untuk diberikan makna agar dapat diketahui pelaksanaan tindakan yang 
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telah dilakukan tersebut telah tercapai atau belum, supaya peneliti 

mendapatkan kejelasan tindakan baru yang akan dilakukan kemudian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian yaitu alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Instrument Tes 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sama untuk siklus satu 

maupun siklus dua yang memuat standard kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, scenario pembelajaran, metode 

dan media pembelajaran, dan evaluasi. 

b. Lembar Soal Evaluasi 

Lembar soal evaluasi memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, serta untuk menilai sejauh mana tingkat pemahaman siswa pada 

setiap siklusnya. 

2. Instrument Non Tes 

Instrument non tes yang digunakan adalah lembar observasi yang digunakan 

untuk mengamati aktivitas guru dan siswa yang terjadi selama penelitian 

berlangsung. Lembar observasi yang dimaksud berupa daftar isian yang diisi 

oleh observer selama proses pembelajaran IPS berlangsung. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan, perlu dikumpulkan 

sejumlah data yang mendukung untuk menjawab permasalahan tersebut.Data 
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tersebut dapat diperoleh melalui hasil tes formatif dan hasil lembar observasi.Data 

yang tertuang dalam observasi ini untuk mengetahui apakah pembelajaran setelah 

diberikannya tindakan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran sebelum 

diberikannya tindakan. 

Data hasil evaluasi setiap siklus diolah menggunakan perhitungan rumus, 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

1. Memberi skor tes evaluasi pada setiap siklus 

Sebelum dilakukan pengolahan data, semua hasil tes evaluasi pembelajaran di 

setiap siklus diperiksa dan diberi skor oleh penulis.Tes berbentuk uraian 

singkat. 

Nilai  =
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚 𝑎𝑙
𝑥 100 

 

2. Menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus:  

R = 
 𝑁

𝑛
 

(Mashudi, 2012: 52) 

 

Keterangan: 

R : Nilai rata-rata kelas 

∑ N : Total nilai yang diperoleh siswa 

n : Jumlah siswa 

 

3. Menghitung presentase ketuntasan belajar  

a. Ketuntasan belajar berdasarkan KKM 
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Indikator keberhasilan penelitian ini adalah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah, untuk pelajaran IPS kelas 

V SDN 2 Cibodas Lembang, yaitu 65.Siswa dinyatakan mencapai 

ketuntasan belajar apabila sudah mencapai nilai KKM. 

b. Ketutasan belajar klasikal 

Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal menggunakan 

rumus: 

TB  =
 𝑁 ≥65%

𝑛
𝑥 100% 

(Mashudi, 2012: 52) 


