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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan bidang kajian yang akan diteliti, maka 

metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode 

tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Selain 

itu PTK juga dapat meningkatkan kineja guru.  

Definisi PTK sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satu ahli 

yang mengemukakan tentang PTK yaitu Kemmis.  Menurut Kemmis (dalam 

Wiriaatmadja, 2012:12) menjelaskan bahwa :  

Penelitian tindakan adalah sebuah inkuiri reflektif yang dilakukan 

secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) 

untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari a) Kegiatan praktek 

sosial atau pendidikan mereka b) pemahaman mereka mengenai 

kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, dan c) situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini.  

 

Sedangkan Wiriaatmadja (2012:12) menyebutkan, “penelitian kelas oleh guru 

dapat merupakan kegiatan reflektif dalam berpikir dan bertindak dari guru.” 

Selanjutnya Wiriaatmadja (2012) memperluas definisi PTK sebagai salah satu 

jalan yang terbuka untuk para pendidik yang ingin menambah ilmu 

pengetahuan, melatih praktek pembelajaran di kelas dengan berbagai model 

yang akan mengaktifkan guru dan siswa, mencoba melakukan penelitian 

untuk secara reflektif melakukan kritik terhadap kekurangan dan berusaha 

memperbaikinya agar pendidikan benar-benar menjadi bidang profesi. 

 

B. Model Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari beberapa model yaitu: 

 Model  PTK Kurt Lewin 

 Model  PTK  Kemmis dan Mc Taggart 
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 Model  PTK John Elliott 

 Model  PTK Dave Ebbutt 

Model PTK yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah model spiral 

dari Kemmis dan Taggart. Rancangan Kemmis & Taggart mencakup 

sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap: perencanaan (plan), 

pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan refleksi (reflect). Tahapan-

tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang, sampai tujuan penelitian 

tercapai. 

Langkah pertama pada setiap siklus adalah penyusunan rencana 

tindakan. Tahapan berikutnya pelaksanaan dan sekaligus pengamatan 

terhadap pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan kemudian dievaluasi dalam 

bentuk refleksi. Apabila hasil refleksi siklus pertama menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tindakan belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, 

maka berikutnya disusun lagi rencana untuk dilaksanakan pada siklus kedua. 

Demikian seterusnya sampai hasil yang dinginkan benar-benar tercapai. 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh pada setiap siklus 

dijelaskan secara rinci oleh Arikunto et al (2006)yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning) 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam 

tahap menyusun rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.  

2. Pelaksanaan (acting)  

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu 

mengenakan tindakan di kelas. Pada tahap ini, guru harus ingat dan 

berusaha menaati apa yang sudah dibuat dalam rancangan, tetapi harus 

pula berlaku wajar dan tidak dibuat-buat. 

3. Observasi (Observing) 
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Observasi dilakukan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan 

setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai, baik yang ditimbulkan 

oleh tindakan rencana maupun akibat sampingan. Observasi dapat 

dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang memang diberi tugas 

untuk hal itu. Fungsi diadakan observasi yaitu untuk mengetahui 

kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah 

disusun sebelumnya dan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan 

tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan 

perubahan ke arah yang diinginkan. Yang terpenting dari kegiatan 

pengamatan adalah dapat mengenali sejak dini apakah tindakan yang 

dilakukan mengarah kepada terjadinya perubahan proses pembelajaran 

sesuai yang diharapkan. 

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi mencakup kegiatan analisis, interpretasi, dan evaluasi yang 

diperoleh saat melakukan kegiatan observasi. Data yang terkumpul saat 

observasi secepatnya dianalisis dan diinterpretasi untuk mencari 

penyelesaiannya yang efektif pada kegiatan pembentukan bicara 

selanjutnya pada tahap berikutnya. 

Bentuk gambar rancangan Kemmis & McTaggart yang diadaptasi oleh 

penulis akan tampak sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Rancangan Penelitian Tindakan Model Kemmis & Taggart 
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C. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 4 Cibodas, 

Lembang. Banyaknya siswa laki-laki yaitu 16 orang dan banyaknya siswa 

perempuan 14 orang. Jadi jumlah siswa kelas IV SDN Cibodas yaitu 30 

orang.  

 

D. Setting Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 4 Cibodas, beralamat di Kp. 

Sukarasa RT 01 RW 05, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat, Kode Pos : 40391. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. 

Masing-masing siklus 3x35 menit (3 jam pelajaran). Sekolah terletak di 

lingkungan yang jauh dari keramaian, yaitu terletak di lingkungan 

perkebunan. Kondisi demikian dapat membantu kenyamanan belajar siswa. 

 

E. Prosedur Penelitian  

1. Perencanaan 

Sebelum melakukan penelitian, kegiatan perencanaan harus 

dirancang sedemikian rupa terlebih dahulu agar penelitian terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan harapan. Kegiatan yang termasuk 

perencaan dalam penelitian yang akan dilaksankan yaitu:  

- Melakukan observasi untuk menentukan objek penelitian 

- Menyusun proposal penelitian 

- Menyusun lembar observasi 

- Menyusun jadwal penelitian 

- Mengurus perijinan terhadap instansi yang terkait 

2. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Pada setiap siklusnya 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  
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a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dilakukan untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan pada saat pelaksaan tindakan. Kegiatan 

perencanaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1) Mendiskusikan dengan guru kelas langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilakukan 

2) Mendiskusikan dengan guru kelas untuk menentukan yang akan 

menjadi observer/mitra peneliti 

3) Menyesuaikan RPP dengan materi yang akan diteliti 

4) Menyusun instrumen yang diperlukan seperti: RPP, Lembar 

Kegiatan Siswa, lembar soal latihan dan instrumen lainnya yang 

mungkin diperlukan dalam kegiatan penelitian. 

5) Mempersiapkan alat, media dan sumber belajar yang digunakan 

6) Mempersiapkan alat dokumentasi 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan belajar mengajar dilakukan sesuai dengan skenario 

pembelajaran pada RPP. Secara garis besar pelaksanaan tindakan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 Melaksanakan kegiatan awal pembelajaran seperti, berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, memberikan apersepsi dan 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

 Guru menyiapkan media picture and picture 

 Guru menjelaskan materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya 

(erosi dan abrasi pada Siklus I, banjir dan longsor pada siklus II, cara 

pencegahan erosi, abrasi, banjir dan longsor pada siklus III. Secara 

berurutan sesuai gambar 

 Siswa membentuk kelompok diskusi lalu mengerjakan tugas 

kelompok 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok  

 Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

 Guru membagikan soal evaluasi individu 
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 Siswa mengerjakan soal yang dibagikan guru 

 Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dengan tanya jawab. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung. Observasi akan dilakukan oleh guru sebagai 

peneliti, dan juga mitra peneliti (teman sejawat dan atau guru SDN 4 

Cibodas) sebagai observer. Guru mengobservasi aktivitas siswa ketika 

kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sedangkan mitra 

peneliti melakukan observasi terhadap dua objek yaitu guru yang 

sedang mengajar dan siswa yang sedang belajar. Metode observasi yang 

diterapkan adalah observasi terbuka. Tujuan melakukan observasi 

terbuka yaitu untuk menggambarkan situasi kelas selengkapnya. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan apabila ada hasil observasi. Karena 

yang menjadi bahan refleksi adalah hasil observasi. Refleksi dilakukan 

bersama mitra peneliti. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mengetahui 

hasil pelaksanaan tindakan pada siklus pertama yang nantinya akan 

menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus 

berikutnya. Kegiatan refleksi juga dapat menggambarkan tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran. 

3. Penyusunan Laporan Penelitian 

Penyusunan dilakukan di akhir kegiatan penelitian. Termasuk di 

dalamnya analisis data.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Ada dua jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpul data. Instrumen 

pembelajaran digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran, 

sedangkan instrumen pengumpul data merupakan perangkat yang digunakan 
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untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Instrumen pengumpul data terdiri dari instrumen tes dan non tes. 

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa 

a) RPP merupakan suatu rangkaian rencana kegiatan pembelajaran secara 

tertulis yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran.  

b) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam penelitian ini, LKS digunakan oleh siswa sebagai bahan diskusi 

dan pedoman melakukan diskusi kelompok. LKS dalam penelitian ini 

tidak termasuk dalam instrumen tes.  

2. Instrumen Tes 

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

sebelum (pra siklus) dan sesudah (tes siklus) pembelajaran dengan picture 

and picture dilaksanakan. Dari tujuan tersebut, maka peneliti 

menggunakan tes buatan guru. Arikunto (2012:162) menjelaskan 

kegunaan tes buatan guru yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan dalam waktu terentu 

b. Untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai 

c. Untuk memperoleh suatu nilai 

Tes dilaksanakan setiap akhir siklus yaitu setelah picture and picture 

terlaksana. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur hasil yang diperoleh 

siswa setelah pemberian tindakan, apakah model yang diterapkan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa atau tidak memiliki pengaruh 

sama sekali. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis tes 

Benar-Salah (True-False) dan tes uraian. Tes benar salah digunakan oleh 

guru bertujuan untuk memudahkan guru dalam memeriksa hasil tes. Selain 

itu tes objektif benar-salah cocok untuk mengukur aspek pengetahuan (C1) 

dan pemahaman (C2). Sedangkan tes uraian digunakan untuk mengukur 

aspek aplikasi (C3) dalam taksonomi Bloom. 
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3. Instrumen Non Tes 

a)  Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati. Observasi dapat mengukur atau menilai 

hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu 

belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi 

siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga 

pada waktu mengajar (Sudjana, 2011:84). Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan secara langsung, dan jenis observasi yang 

digunakan ialah observasi terbuka. Dalam lembar observasi yang 

dibuat, peneliti telah menentukan hal-hal yang harus diamati oleh 

observer. Kegiatan pengamatan di fokuskanpada kegiatan guru dan 

siswa selama proses belajar dan mengajar berlangsung. Pengamatan 

yang belum terdapat pada lembar observasi dituliskan pada lembar 

catatan lapangan 

b)  Catatan lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dialami, dan difikirkan dalam rangka pengumpulan data 

dalam penelitian untuk analisis kualitatif (Permana dalam Nurajijah: 

2012:47). Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk 

mengamati hal-hal yang terjadi selama penerapan model Picture and 

Picture. Catatan lapangan ini berguna sebagai bahan pertimbangan  

refleksi untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Ada beberapa asek 

yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan catatan lapangan 

seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Aspek yang diamati dalam Catatan Lapangan 

No Aspek yang diamati Deskripsi 

1 Kegiatan pembelajaran dengan picture 

and picture 

 

2 Penyampaian materi ajar  
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3 Respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan 

model picture and picture 

 

4 Penggunaan media dalam kegiatan 

belajar mengajar 

 

5 Penggunaan alokasi waktu  

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan 

menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Pengolahan 

data pada penelitian ini dilakukan melalui dua macam, yaitu: 

1. Pengolahan data kualitatif 

Data kualitatif terdiri atas hasil observasi dan catatan lapangan. Cara 

yang dilakukan yaitu menafsirkan hasil kemudian dideskripsikan  lalu 

disimpulkan. 

2. Pengolahan data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil tes siswa terhadap soal-soal yang 

diberikan guru. 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan data hasil tes 

Penilaian ketuntasan mengikuti ketentuan sekolah bahwa siswa 

dinyatakan “Lulus” jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 65 dari 

skala 100. Untuk menentukan berapa persen siswa yang tuntas dalam 

pembelajaran IPA materi Perubahan Lingkungan dan Pengaruhnya 

melalui Picture and Pixture adalah sebagai berikut 

 

 

                    

Persentase ketuntasan 
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Rata-rata  
                    

      
 

Sedangkan untuk menghitung nilai siswa pada setiap siklus yaitu 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Kemudian, untuk memperoleh nilai rata-rata kelas setiap siklus yaitu 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Siswa dapat dinyatakan tuntas atau mencapai KKM apabila nilai yang 

diperoleh lebih dari atau sama dengan 65 dari nilai maksimal 100. Berikut 

kriteria ketuntasannya. 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Minimal 

No Nilai Keterangan 

1 ≥65 Tuntas 

2 <65 Belum Tuntas 

 

Sedangkan untuk melihat kategori persentase ketuntasan belajar, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Kategori Ketuntasan Belajar 

No Nilai Persentase (%) Kategori 

1 ≥90 ≥90 Baik Sekali 

2 70-89 70-89 Baik 

3 50-69 50-69 Cukup 

4 30-49 30-49 Kurang 

5 ≤29 ≤29 Buruk 

(Sumber: Dirjen Dikti Depdikbud dalam Sumarni, 2012) 

2. Perhitungan Skor Gain  

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, maka perlu 

menghitung skor Gain terlebih dahulu. Skor Gain diperoleh dari selisih 

Nilai  
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skor tes awal dan tes akhir. Perbedaan skor tes awal dan tes akhir ini 

diasumsikan sebagai efek dari treatment (Panggabean, dalam Rahayu, 

2011:64). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Gain yaitu: 

G=SfSi 

Keterangan: 

G= gain 

Sf  skor tes awal 

Si =  skor tes akhir 

3. Perhitungan Skor Gain ternormalisasi 

Keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dapat dilihat dari perbandingan 

nilai gain yang terormalisasi (normalized gain) yang dicapai oleh siswa. 

Untuk perhitungannya Hake (dalam Rahayu, 2011:64) menggunakan 

persamaan berikut: 

     
                       

                         
 

Namun penulis mengadaptasi rumus tersebut dengan rumus yang peneliti 

gunakan sebagai berikut: 

     
                               

                               
 

Keterangan: 

 g  = gain ternormalisasi 

Siklus n = siklus yang sedang dilaksankan 

Siklus (n-1) = siklus sebelumnya 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Gain Ternormalisai 

Nilai  g  Klasifikasi 

 g ≥ 0,7 Tinggi 

0,7>  g  ≥ 0,3 Sedang 

 g  < 0,3 Rendah 

   (Sumber: Hake dalam Rahayu, 2011:64) 


