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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitan yang dilakukan ini menggunakan model kualitatif dengan 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). 

PTK sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek 

pembelajaran di kelas secara lebih profesional.  

Dengan penelitian tindakan kelas dapat memperbaiki praktik-praktik 

pembelajaran dan dapat mengadaptasikan teori untuk kepentingan proses atau 

produk pembelajaran. Hermawan, et al. (2007: 79), mengemukakan bahwa 

“penelitian tindakan kelas dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan 

praktek pendidikan”. Dalam penelitian tindakan kelas ini, guru dapat melakukan 

tindakan-tindakan yang telah direncanakan. Tindakan itu dilaksanakan, dievaluasi, 

serta dilakukan umpan balik. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode kualitatif yang 

menghasilkan data secara deskriptif. Berdasarkan teknik tersebut dapat diketahui 

secara sistematik proses belajar mengajar yang dilakukan. Tujuan dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran 

tertentu dan di suatu kelas tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Model 
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penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model siklus 

secara berulang dan berkelanjutan dengan harapan perubahan semakin meningkat. 

Tentunya perubahan yang diharapkan dalam proses pembelajaran. 

 

B. Model Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model siklus secara berulang dan berkelanjutan dengan harapan perubahan 

semakin meningkat. Tentunya perubahan yang diharapkan dalam proses 

pembelajaran. 

Desain Penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah desain model 

Kemmis dan Mc. Taggart yang dikenal dengan sistem spiral refleksi diri yang 

dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahap pertama 

adalah rencana yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, 

meningkatkan atau merubah perilaku atau sikap sebagai solusi. Tahap kedua, 

tindakan yaitu apa yang harus dilakukan guru sebagai upaya perbaikan atau 

perubahan yang diinginkan. Tahap ketiga, observasi yaitu mengamati atas hasil 

atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Tahap keempat, 

refleksi yaitu peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas hasil dan 

dampak dari tindakan. 

Pada tahap rencana, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rencana 

pembelajaran, menyiapkan alat peraga serta instrumen penelitian yang akan 

digunakan. Setelah disusun rencana, kemudian dilakukan tindakan sebagai 
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realisasi dari rencana yang telah disusun. Selain itu pada saat yang bersamaan 

dilakukan juga kegiatan observasi. Tahap refleksi dilakukan dengan kegiatan 

menganalisis konsep pembelajaran yaitu IPA, kemudian menganalisis model dan 

menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Desain penelitian lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

Desain Penelitian 

 

 

Gambar 3.1.  Alur Pelaksanaan Tindakan Model Kemmis dan Mc. Taggart 

(Hermawan, et al., 2007: 128) 

Perencanaan 

SIKLUS I Pengamatan 
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SIKLUS II Pengamatan 
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Refleksi 
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Keempat tahap penelitian di atas dilaksanakan secara berkesinambungan 

dari siklus I  sampai siklus II. Dalam penelitian tindakan kelas ini direncanakan 

sebanyak dua siklus dan setiap siklus terdiri dari satu tindakan. Pelaksanaan siklus 

I, yaitu: Mendeskripsikan Proses Terbentuknya Tanah dan Pelaksanaan Siklus II, 

yaitu: Mengidentifikasi dan Mengeksplanasi Susunan Tanah serta 

Mengklasifikasikan Jenis-jenisnya 

Secara garis besar langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dengan 

alur sesuai pelaksanaannya menurut siklus yang tersaji pada gambar 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Alur Desain Penelitian 
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Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V semester II Sekolah 

Dasar Negeri Parungkeusik Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur tahun ajaran 

2012/2013. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas V dengan jumlah 25 

orang, jumlah peserta didik laki-laki 11 orang dan jumlah peserta didik 

perempuan 14 orang. Yang diukur dalam penelitian ini adalah keaktifan dan hasil 

belajar peserta didik pada pelajaran IPA konsep pembentukan tanah. 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan peneliti memilih peserta 

didik kelas V Sekolah Dasar Negeri Parungkeusik sebagai subjek penelitian. 

Alasan tersebut antara lain: 

1. Peneliti merupakan salah satu tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 

Parungkeusik Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. 

2. Memperoleh kemudahan dalam perizinan. 

3. Adanya kesesuaian kurikulum dan materi pelajaran yang dijadikan sasaran 

penelitian. 

4. Dorongan dan dukungan dari Kepala Sekolah, rekan guru dan pihak sekolah. 

5. Adanya kerjasama yang baik antara peneliti dengan peserta didik kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Parungkeusik. 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Untuk mendapatkan data awal agar dapat menyusun rencana tindakan 

yang akan dilakukan peneliti di dalam kelas, maka perlu diadakan suatu kegiatan 
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penjajakan awal keadaan kelas melalui pengamatan langsung di dalam kelas. 

Aspek yang menjadi pengamatan peneliti adalah keadaan, kemampuan dan 

perilaku peserta didik sehari-hari terutama yang berkaitan dengan intelektual, 

kreativitas, keterbukaan dan rasa ingin tahu. Kemampuan sosial peserta didik juga 

tidak luput dari pengamatan. Seperti aspek kerjasama antar peserta didik, 

kemandirian, kepercayaan diri, kestabilan emosi, dan kepedulian peserta didik 

kepada orang lain. 

Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

peserta didik kelas V Sekolah Dasar terhadap pembelajaran IPA. Dalam kegiatan 

perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan di dalam kelas, peneliti berusaha 

merumuskan tindakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rumusan masalah 

yang ingin mengungkap pelaksanaan pembelajaran dengan model PAKEM. 

Adapun langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Permintaan izin yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru 

Sekolah Dasar Negeri Parungkeusik Kecamatan Agrabinta. Permintaan izin ini 

sangat mudah diperoleh karena peneliti merupakan salah satu guru di Sekolah 

Dasar tempat penelitian. Selain itu, pihak sekolah juga menyatakan kesiapan 

memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan penelitian. 

b. Melaksanakan observasi. 

Ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang kondisi dan situasi baik 

peserta didik maupun lingkungan sekolahnya. 
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c. Identifikasi permasalahan. 

Berkenaan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SDN 

Parungkeusik Tahun 2006, buku paket IPA kelas V, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan merumuskan indikator. 

d. Merumuskan model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA 

e. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan tahapan yang mengacu pada 

tahapan model PAKEM. 

 

 

 

f. Menyiapkan perlengkapan 

Perlengkapan kegiatan yang digunakan yaitu instrumen penelitian diantaranya 

Lembar evaluasi, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), lembar observasi,  

kamera foto, dan menentukan alat peraga sebagai alat bantu dalam belajar. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat, 

yaitu menekankan pada penerapan model PAKEM dalam upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran IPA khususnya konsep 

pembentukan tanah. Kegiatan ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing 

siklus terdiri dari satu tindakan. Kegiatan yang dilakukan pada siklus I antara lain: 

a. Pelaksanaan tindakan  
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 Materi pada pembelajaran siklus 1 adalah Mendeskripsikan Proses 

Terbentuknya Tanah. Kegiatan diawali dengan apersepsi dengan cara 

mengamati gambar batuan yang kokoh dan gambar batuan yang sudah 

mengalami pelapukan. Setelah pembagian kelompok peserta didik melakukan 

percobaan mengenal sifat batuan dengan panduan LKPD agar menyelidiki dan 

menemukan konsep sendiri. Setelah selesai perwakilan tiap kelompok 

menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapinya. Guru membimbing dan mengarahkan dalam menarik 

kesimpulan. 

b. Melakukan Observasi 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik 

dengan menggunakan format yang telah disediakan. Sasarannya kepada 

keterlibatan peserta didik dalam diskusi, pemahaman konseptual, dan 

pemahaman prosedural peserta didik pada pembelajaran IPA melalui model 

PAKEM. 

c.  Melakukan analisis data  

 Menganalisis data berdasarkan hasil observasi dan pekerjaan peserta didik. 

Ditindaklanjuti dengan konfirmasi terhadap pengamat untuk mengetahui 

pemahaman peserta didik secara konseptual mengenai konsep pembentukan 

tanah. 

d. Melakukan Refleksi.  
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Dalam kegiatan akhir yaitu melakukan refleksi untuk menganalisis terhadap 

temuan-temuan yang terjadi pada saat tindakan berlangsung. Refleksi juga 

dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus II antara lain: 

a. Pelaksanaan tindakan  

Materi pada pembelajaran siklus II, yaitu Mengidentifikasi dan 

Mengeksplanasi Susunan Tanah serta Mengklasifikasikan Jenis-jenisnya. 

Kegiatan diawali dengan apersepsi untuk mendorong peserta didik agar 

mengemukakan pengetahuan awalnya tentang susunan tanah. Kegiatan 

dilanjutkan dengan percobaan mengenai susunan tanah kemudian diskusi 

untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanah menurut lapisannya, berdasarkan 

jenisnya, dan menurut butiran-butiran penyusunnya. Setelah selesai 

perwakilan tiap kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan 

kelas dan kelompok lain menanggapinya. Guru membimbing dan 

mengarahkan dalam menarik kesimpulan serta memberikan tugas individu. 

b. Melakukan Observasi 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik 

dengan menggunakan format yang telah disediakan. Sasarannya kepada 

keterlibatan peserta didik dalam diskusi, dan pemahaman prosedural peserta 

didik pada pembelajaran IPA melalui model PAKEM. 

c. Melakukan analisis data  
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Menganalisis data berdasarkan hasil observasi pada kegiatan pembelajaran 

dan pekerjaan peserta didik. Ditindaklanjuti dengan tanya jawab bersama 

pengamat untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan aktivitas serta 

hasil belajar peserta didik. 

d. Melakukan Refleksi.  

Dalam kegiatan akhir yaitu melakukan refleksi untuk menganalisis terhadap 

temuan-temuan yang terjadi pada saat tindakan berlangsung. Refleksi juga 

dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Refleksi juga dilakukan untuk mengetahui ketercapaian setiap tindakan. 

3. Tahap Observasi 

Pada pelaksanaan tahap observasi dilakukan bersama dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini dilakukan suatu kegiatan pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam setiap 

tindakan. Kegiatan observasi adalah semua kegiatan untuk mengenal, merekam 

dan mendokumentasikan setiap hal dari proses dan hasil yang dicapai oleh 

tindakan yang direncanakan itu. Kegiatan observasi dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya 

pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Dengan adanya pelaksanaan 

tindakan diharapkan adanya perubahan yang positif dalam pembelajaran di kelas. 

Dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti dibantu oleh salah satu guru 

di sekolah sebagai pengamat. Dalam melakukan observasi, peneliti dan pengamat 
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mencatat hal-hal penting yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, 

mencakup semua aktivitas guru dan peserta didik di dalam kelas. Selama 

pembelajaran berlangsung, hal-hal penting yang terjadi dicatat yang kemudian 

akan digunakan sebagai salah satu data yang akan dianalisis. 

4. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi merupakan kegiatan analisis-sintesis, interpretasi dan 

eksplanasi (penjelasan) terhadap semua data yang diperoleh selama tindakan 

berlangsung. Aspek-aspek yang dianalisis adalah efektivitas pembelajaran, 

metode, efektivitas penggunaan alat peraga atau media pembelajaran, dan 

evaluasi. Kegiatan lain dalam refleksi adalah kegiatan evaluasi yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan atau belum serta 

penyempurnaan tindakan selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul hasil 

pelaksanaan tindakan yang dijadikan dasar untuk membuat rencana pada tindakan 

selanjutnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Sebagai alat pengumpulan data maka peneliti menyusun instrumen 

penelitian, dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam pengumpulan data 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Berikut ini dijelaskan pengertian 

serta tujuan dari instrumen penelitian tersebut. 

1. Tes Hasil Belajar 
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Tes hasil belajar ini dilakukan setiap akhir siklus. Tes ini dilakukan untuk 

mengetahui perkembangang kemampuan atau penguasaan materi yang telah 

disampaikan melalui ketuntasan belajar. 

2. Lembar Observasi 

Lembar Observasi merupakan format khusus yang memuat hal-hal yang 

terjadi selama penelitian berlangsung. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang aktivitas belajar peserta didik dan kegiatan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan kegiatan observasi, 

peneliti dibantu oleh seorang pengamat Lembar observasi ini mempunyai fungsi 

untuk: 1) mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan 

yang telah disusun sebelumnya, dan 2) mengetahui seberapa jauh tindakan yang 

sedang berlangsung yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang 

diinginkan.  

Yang menjadi sasaran observasi adalah kegiatan peserta didik dan guru 

selama tindakan berlangsung yang dapat dijadikan bahan diskusi, untuk melihat 

sesuai tidaknya dengan aspek-aspek model PAKEM.  

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan data yang telah dianalisis. Jika data yang diperoleh adalah jenis 

data kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif. 
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Langkah pertama pengolahan data ini adalah reduksi data, pada tahap ini peneliti 

menyeleksi data dengan cara memilih dan memilah data yang diperlukan dan 

membuang data yang tidak diperlukan.  

Langkah kedua yang dilakukan adalah mengklasifikasi data yang 

diperoleh dari siklus I dan siklus II dengan mengacu pada RPP. Tujuannya untuk 

mengetahui aktivitas guru dan peserta didik yang diharapkan terjadi atau yang 

tidak diharapkan terjadi juga untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diperoleh. 

Untuk mempermudah data-data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

jenis datanya, misal data tentang aktivitas siswa, data tentang aktivitas guru, dan 

data tentang hasil belajar.  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang proses pembelajaran IPA. Dalam pelaksanaan kegiatan observasi, peneliti 

dibantu oleh seorang pengamat. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah: 

1) Aktivitas peserta didik yang menjadi objek observasi adalah: 1) pengamatan 

terhadap gambar, 2) komunikasi dalam kerja kelompok, 3) interaksi dalam 

kerja kelompok, 4) mengkomunikasikan hasil kerja kelompok, 5) partisipasi 

dalam menanggapi dan memberikan pandangan terhadap konsep yang 

dipelajari, 6) menyimpulkan materi yang diajarkan, 7) mengembangkan dan 

menerapkan konsep yang telah dipelajari, 8) refleksi. 
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2) Aktivitas guru yang diobservasi difokuskan kepada: 1) memfasilitasi peserta 

didik dalam pengamatan, 2) memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk aktif, 3) memberikan petunjuk yang jelas, 4) mendorong terjadinya 

interaksi, 5) menjadi fasilitator, 6) memperjelas pandangan peserta didik 

terhadap konsep yang dipelajari melalui penekanan terhadap konsep-konsep 

esensial, 7) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. 

2. Teknik Pengolahan Hasil Tes 

a. Skoring 

Soal yang digunakan pada penelitian ini berupa pilihan ganda yang 

berjumlah 10 soal dengan bobot skor masing-masing 1. Apabila dapat menjawab 

dengan benar seluruhnya maka skor 10 dibagi jumlah soal dikali 100% sehingga 

skor maksimal 100. Apabila dituliskan dengan rumus maka penjelasannya sebagai 

berikut: 

Nilai = jumlah jawaban yang benar x 100% 

Jumlah soal 

 

b. Menghitung Rata-Rata 

1) Rata-rata hitung hasil belajar (postes) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

Rata-rata nilai postes = jumlah perolehan keseluruhan  

 Jumlah siswa  

 

2) Nilai rata-rata hasil belajar siklus dibandingkan dengan KKM 
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3) Nilai rata-rata hasil belajar pada siklus ke I dan ke II dibandingkan dengan 

rata-rata nilai belajar konvensional/pra siklus 

4) Membuat grafik pola skor postes berdasarkan rata-rata hitung. 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada penelitian ini, maka 

dibuat grafik yang menunjukkan efektivitas pembelajaran sebagai hasil 

penelitian sehingga akan tampak jelas pola kecenderungan perubahan 

hasil belajar setiap siklus. 

 

G. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis pada setiap kegiatan sebagai pengujian 

terhadap hipotesis tindakan yang telah dirumuskan. Pengolahan data dan analisis 

tersebut dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir pelaksanaan 

tindakan pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik dalam pembelajaran.  

Data yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik SD 

Negeri Parungkeusik Kelas V tentang  pembentukan tanah dengan menggunakan 

model PAKEM adalah data dari hasil tes siklus pertama dan siklus kedua.  Karena 

data tersebut berupa angka, maka teknik pengolahan data yang digunakan adalah 

teknik kuantitatif.  
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Hasil akhir postes (nilai rata-rata) dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kategori Nilai Rata-Rata Peserta Didik 

Nomor Rentang Nilai Kategori 

1 90 - 100 Sangat Baik 

2 70 - 89 Baik 

3 50 - 69 Cukup 

4 30 - 49 Kurang 

5 0 - 29 Kurang Sekali 

(Sudjana, 2005: 150) 

Adapun untuk persentase KKM dapat dikelompokkan menurut kategori 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Perolehan Persentase KKM Peserta Didik 

Nomor Persentase Kategori 

1 75% - 100% Berhasil (tuntas) 

2 0% - 74% Belum Berhasil 

(Sudjana, 2005: 151) 

Teknik kuantitatif yang peneliti gunakan sebagaimana dilakukan dalam 

pembelajaran sehari-hari yaitu mencari selisih rata-rata hasil tes siklus kedua, 

dikurangi rata-rata hasil tes siklus pertama.  Selisih hasil tes keduanya merupakan 

hasil belajar, (Arikunto,1998:84). Hasil belajar tersebut merupakan peningkatan 
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pemahaman peserta didik terhadap konsep pembentukan tanah dengan 

menggunakan model PAKEM.  


