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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara 

strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus 

dilaksanakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas 

program sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, guru akan lebih 

mendapatkan pengalaman tentang keterampilan praktek pembelajaran secara 

reflektif.  

Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian 

mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Dalam penelitian 

ini peneliti tidak bekerjasama dengan siapapun, kehadiran peneliti sebagai 

guru di kelas sebagai pengajar tetap dan dilakukan seperti biasa, sehingga 

siswa tidak tahu kalau diteliti. Dengan cara ini diharapkan didapatkan data 

yang seobjektif mungkin demi kevalidan data yang diperlukan.  

Manfaat yang dapat diperoleh guru dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas adalah (1) inovasi pembelajaran; (2) pengembangan kurikulum 

di tingkat sekolah dan di tingkat kelas; (3) peningkatan profesionalisme guru. 

 

B. Model Penelitian 

PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kemmis. Model 

Kemmis dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart tahun 

1988. Mereka menggunakan empat komponen penelitian tindakan 

(perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi) dalam suatu sistem spiral 

yang saling terkait. Menurut kedua pakar ini, setelah satu siklus selesai, 
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khususnya setelah adanya refleksi, kemudian dilanjutkan dengan adanya 

perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. 

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh 

Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 

Alur PTK Menurut Kemmis dan Mc Taggart (1988:113) 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari: 

a) Tahap Perencanaan 

1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja siswa (LKS). 

2. Merencanakan  tes hasil belajar 

3. Menyiapkan lembar pengamatan  aktivitas siswa dan guru selama 

proses belajar berlangsung. 
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b) Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data. Pada tahap ini 

dilakukan implementasi terhadap model pembelajaran, beberapa kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 

1. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan media lingkungan; 

2. Memberikan  post tes kepada siswa; 

3. Mengamati aktivitas guru pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung; 

4. Mengamati aktivitas siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung; 

5. Memberikan soal evaluasi siswa; 

c) Tahap Pengamatan 

Tahap pengamatan  ini dilakukan bersamaan dengan tindakan yang 

akan dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan. Dalam 

penelitian ini pengamatan aktivitas siswa menggunakan observer sebagai 

pengamatnya, dalam mengamati siswa ketika proses belajar berlangsung, 

observer mengisi lembar observasi sesuai dengan aspek yang ditentukan, 

dimana setiap aktivitas siswa dilakukan dalam ketentuan penilaian. 

Pengamatan aktivitas guru juga dilakukan ketika proses pembelajran 

berlangsung, observer mengamati aktivitas guru  mulai awal 

pembalajaran sampai akhir pembelajaran, observer mengamati aktivitas 

guru sesuai dengan aspek dan kriteria yang telah ditentukan.  

d) Tahap Refleksi. 
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Dalam penelitian ini peneliti merencanakan refleksi pada akhir siklus 

I. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dan hasilnya dijadikan 

pedoman untuk siklus berikutnya. 

 

 

 

 

 

C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah siswa-siswi 

kelas 4 Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 39 orang, terdiri 

dari 20 perempuan dan 19 laki-laki. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SDN Babakan Ciparay 5 Kelurahan Babakan Ciparay  

Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Pada Penelitian Tindakan 

Kelas ini, peneliti menggunakan topik “Perubahan Lingkungan Fisik dan 

Cara Pencegahan Kerusakan Lingkungan” yang merupakan materi 

pelajaran kelas 4 semester 2. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Babakan Ciparay 5 

Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan 

terhadap siswa kelas 4 pada pembelajaran IPA. Penelitian ini dibantu 

oleh guru lain yang bertindak sebagai pengamat (observer) yang 

bertugas untuk memberikan masukan-masukan terhadap kekurangan 

dalam proses penelitian yang dilakukan di kelas 4. 

b. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari 

bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013.  

 

D. Prosedur Penelitan 

Alur penelitian yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas disesuaikan 

dengan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.Tagart (Kasbolah, 

1988:113). Dalam melaksanakan penelitian dibuat beberapa siklus untuk 

mempermudah langkah penelitian. Dimulai dari tahap analisis kurikulum, 

melakukan studi pustaka, observasi awal, menemukan masalah dan 

mengidentifikasinya, merencanakan langkah awal tindakan dan menyusun 

rencana tindakan, melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana tindakan 

pertama, kemudian merefleksikannya kembali. Setelah selesai satu siklus 

yang diakhiri dengan refleksi maka diperbaiki pada siklus berikutnya hingga 

ditemukan jawaban sebagai kesimpulan akhir dalam penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan dalam 2 siklus, dapat dilihat pada uraian berikut : 

1. Siklus 1 

a. Tahap Persiapan 

1) Pengkajian Kurikulum 2006 (KTSP) SDN Babakan Ciparay 5 

Bandung, kemudian menganalisis buku sumber yang digunakan, 

menelaah konsep yang terdapat dalam mata pelajaran IPA di kelas 

4. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 2 kali 

pertemuan, menyusun langkah-langkah kegiatan yang sudah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, LKS, alat evaluasi, serta 

alat dan sumber belajar yang digunakan. 

3) Peneliti menerapkan rencana pembelajaran yang telah 

menggunakan metode pembelajaran penggunaan media 

lingkungan. 
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b. Tahap Pelaksanaan  

1) Setelah memperoleh gambaran tentang keadaan kelas, perhatian, 

motivasi, aktivitas, kemampuan dan kreatifitas siswa serta saran 

dan prasarana pembelajaran, maka dilakukan kegiatan tindakan 

Siklus I yaitu mengajak siswa untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang perubahan lingkungan fisik dan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan berupa erosi dan abrasi. 

2) Secara ilustratif, observasi dilakukan untuk mengamati selama 

pembelajaran, mengamati interaksi selama proses penyelidikan 

berlangsung, mengamati respon siswa terhadap proses 

pembelajaran. 

3)  Melakukan kegiatan observasi dengan cara melakukan analisis 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang telah 

dilaksanakan. Ini berguna untuk perbaikan perncanaan yang akan 

dilakukan pada siklus berikutnya supaya hasil pembelajaran 

sesuai dengan yang diharapkan. 

4) Melakukan evaluasi dan refleksi hasil apa yang telah dipelajari 

siswa, yaitu mengenai perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahan kerusakan lingkungan berupa erosi dan abrasi. 

c. Tahap Tindak Lanjut  

1) Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap semua informasi yang 

telah berhasil dikumpulkan pada, lembar observasi, dan catatan 

lapangan.  

2) Informasi yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya 

harus diurai, diuji, dan dibandingkan dengan pengalaman 

sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan teori tertentu atau hasil 

penelitian yang relevan. Melalui tahap tindak lanjut dapat ditarik 

kesimpulan. 
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3) Hasil dari tahap tindak lanjut merupakan sumber untuk 

pelaksanaan tindakan berikutnya, dengan demikian indikator yang 

sudah tercapai dengan optimal akan dipertahankan dan indikator 

yang kurang akan diperbaki dalam siklus berikutnya. 

 

2. Siklus 2 

a. Tahap Persiapan  

1) Pengkajian Kurikulum 2006 (KTSP) SDN Babakan Ciparay 5 

Bandung, kemudian menganalisis buku sumber yang digunakan, 

menelaah konsep yang terdapat dalam mata pelajaran IPA di kelas 

4. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 2 kali 

pertemuan, menyusun langkah-langkah kegiatan yang sudah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, LKS, alat evaluasi, serta 

alat dan sumber belajar yang digunakan. 

3) Peneliti menerapkan rencana pembelajaran yang telah 

menggunakan metode pembelajaran penggunaan media 

lingkungan. 

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Kegiatan tindakan Siklus II yaitu mengajak siswa untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang perubahan lingkungan 

fisik dan cara pencegahan kerusakan lingkungan berupa longsor 

dan banjir 

2) Secara ilustratif, observasi dilakukan untuk mengamati selama 

pembelajaran, mengamati interaksi selama proses penyelidikan 

berlangsung, mengamati respon siswa terhadap proses 

pembelajaran. 

3) Melakukan kegiatan observasi dengan cara melakukan analisis 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang telah 
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dilaksanakan. Ini berguna untuk perbaikan perncanaan yag akan 

dilakukan pada siklus berikutnya supaya hasil pembelajaran 

sesuai dengan yang diharapkan. 

4) Melakukan evaluasi dan refleksi hasil apa yang telah dipelajari 

siswa, yaitu mengenai perubahan lingkungan fisik dan cara 

pencegahan kerusakan lingkungan berupa longsor dan banjir. 

c. Tahapan Tindak Lanjut 

1) Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap semua informasi yang 

telah berhasil dikumpulkan pada, lembar observasi, dan catatan 

lapangan. 

2) Informasi yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya 

harus diurai, diuji, dan dibandingkan dengan pengalaman 

sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan teori tertentu atau hasil 

penelitian yang relevan. Melalui proses refleksi dapat ditarik 

kesimpulan. 

3) Hasil dari tahapan tindak lanjut merupakan sumber untuk 

pelaksanaan tindakan berikutnya, dengan demikian indikator yang 

sudah tercapai dengan optimal akan dipertahankan dan indicator 

yang kurang akan diperbaki dalam siklus berikutnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk memudahkan melihat perkembangan aktivitas belajar selama 

menerapkan Media Lingkungan dalam mata pelajaran IPA di kelas 4, perlu 

dirancang dan dikembangkan suatu instrumen untuk digunakan ketika 

mengamati dan mengumpulkan data selama melaksanakan penelitian tindakan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, LKS, 

dan lembar tes. 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan sebagai bahan 

acuan/ pedoman ketika peneliti melaksanakan tindakan pembelajaran. 

Lembar Kerja Siswa adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil kerja siswa dalam kelompoknya. LKS digunakan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam membuktikan konsepsinya 

dengan cara melakukan percobaan, pengamatan, dan berdiskusi kelompok 

dengan panduan LKS. 

2. Lembar Observasi  

Lembar Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Lembar Observasi sebagai alat pengumpul data digunakan secara langsung 

dalam pembelajaran untuk mencatat data mengenai kegiatan belajar guru 

dan peserta didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan media 

lingkungan, yang akan menjadi masukan dalam rangka refleksi observasi 

pembelajaran oleh observer.   

 

 

3. Lembar Tes 

Pemberian tes prestasi belajar berupa tes tertulis. Tujuannya untuk melihat 

peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah pemberian 

tindakan pada materi perubahan lingkungan fisik dan cara pencegahan 

kerusakan lingkungan, dengan melihat perubahan nilai rata-rata yang 

diperoleh peserta didik. Instrumen tes dapat berupa pertanyaan, LKS atau 

sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, bakat, dan kemampuan subjek penelitian. 

4. Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang terjadi,  apa 

yang didengar, apa yang dirasakan. Cacatan lapangan sangat cocok  untuk 

mencatat data kualitatif, seperti kasus-kasus istimewa, atau untuk 
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 melukiskan suatu proses. Dari catatan lapangan ini diperoleh gambaran 

 tentang kegiatan yang dilakukan dan dampak suatu tindakan, sehingga 

 aktivitas dan interaksi siswa dalam kelompok dapat diketahui. 

 

5. Kamera foto 

Untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan atau aktivitas  siswa 

dalam pembelajaran IPA dalam materi perubahan lingkungan fisik  dan 

pengaruhnya terhadap daratan, maka diperlukan alat yang dapat 

 diandalkan. Alat yang tepat untuk mendokmentasikan kegiatan tersebut 

 adalah kamera foto. Kamera foto ini digunakan karena mudah diperoleh 

 juga mudah diproses. Sebagai alat yang cukup efektif dan efisien, kamera 

 digunakan untuk memotret situasi proses pembelajaran yang hasilnya 

 dapat dilampirkan dalam penelitian sebagai bukti bahwa pembelajaran 

 dalam penelitian ini benar-benar dilaksanakan. 

 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penggunaan media lingkungan, dibuat untuk satu 

pertemuan pada setiap siklus. 

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi aktifitas guru dan siswa yang 

diamati oleh observer. Observasi ini berfungsi untuk mengetahui 

keterlaksanaannya proses kegiatan pembelajaran. 

3. Tes  
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Tes adalah suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan yang 

menggunakan soal-soal, pertanyaan atau tugas-tugas yang lain, dimana 

persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan itu telah dipilih dengan 

seksama dan telah distandardisasikan.” (Bimo Walgito, 1987:87) 

Dalam penelitian ini, tes yang digunakan berupa post-test yang dilakukan 

setiap akhir siklus untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan siklus 

tersebut. 

 

G. Teknik Pengolahan Data  

1. Teknik Pengolahan Data Hasil Observasi 

a. Reduksi Data 

Menyeleksi data dengan cara memilah dan memilih data yang 

diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. 

b. Klasifikasi Data  

Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II 

dengan mengacu pada RPP. Tujuannya untuk mengetahui aktifitas 

guru dan siswa yang diharapkan terjadi atau tidak diharapkan terjadi 

juga untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diperoleh, dan untuk 

mempermudah, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan jenis datanya, misalnya : 

 

1. Data tentang aktifitas guru 

2. Data tentang aktifitas siswa 

3. Data tentang hasil  belajar 

c. Display Data 

Mendeskripsikan data yang sudah diperoleh dalam bentuk narasi, 

uraian, atau dalam bentuk tabel juga grafik. 

d. Interpretasi Data 
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Menafsirkan data-data yang sudah didisplay baik data dalam bentuk 

tabel atau data dalam bentuk grafik. 

e. Refleksi  

Meninjau kembali perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan 

dengan cara melihat kekuatan yang sudah diperoleh atau kelemahan 

apa yang masih harus ditingkatkan. Kemudian kekuatan dan 

kelemahan tersebut dianalisis mengapa masih terjadi kelemahan dan 

bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang kemudian 

ditingkatkan pada tindakan berikutnya. 

2. Teknik Pengolahan Data Hasil Tes  

a. Scoring  

1. Penskoran terhadap jawaban yang diberikan siswa. Tiap-tiap butir 

soal yang dijawab oleh siswa diberi skor sesuai dengan lengkap 

tidaknya jawaban yang diberikan, dengan rumus : 

Nilai =  

2. Penilaian terhadap jawaban siswa. Setelah penskoran tiap butir 

jawaban, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan skor yang 

diperoleh oleh masing-masing siswa. 

3. Pengelompokkan nilai tes dengan rentang nilai tertentu. Setelah 

penskoran, lalu skor hasil tes dikelompokkan dengan rentang nilai 

tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian ranah 

kognitif siswa. 

 

 

b. Menghitung Nilai Rata-rata   

1. Menentukan penilaian hasil kegiatan siswa pada setiap siklus 

melalui Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Nilai =  
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2. Rata-rata hitung hasil belajar (pos test) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

X  = Rata-rata hitung 

∑x  = Skor  

n  = banyaknya data 

3. Penentuan nilai rata-rata tes dari seluruh siswa yang mengikuti tas. 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal, yaitu jika > 85% siswa memperoleh skor > 65% dari 

skor total. 

Ketuntasan belajar = ∑ swa  ∑swatot x 100% 

Keterangan : 

Ketuntasan belajar  =  ketuntasan belajar secara klasikal 

∑swa  =  siswa yang memperoleh tingkat penguasaan > 65%     

∑swatot = jumlah siswa 

 

H. Analisis Data Hasil Tes  

1. Scoring  

Kriteria penilaian pada post test siklus I dan siklus II adalah berupa uraian 

yang berjumlah 10 soal, dimana setiap soal mempunyai bobot skor 10. 

Apabila siswa dapat menjawab dengan benar, sehingga skor maksimum 

yang dapat diperoleh adalah 100. 

 

 

 

2. Nilai Rata-rata 
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Hasil akhir post test (nilai rata-rata) dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kategori Nilai Rata-rata Siswa 

 

No 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 

 

Sedangkan untuk prosentase KKM dapat dikelompokkan menurut 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Kategori Perolehan Prosentase KKM Siswa 

No. Prosentase Kategori 

1. 65% - 100%    Berhasil (Tuntas) 

2. 0% - 64% Belum Berhasil (Belum Tuntas) 

  

 

 


