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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pengertian PTK 

Penelitian ini merupakan upaya dalam inovasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kinerja guru dan memperbaiki mutu  pendidikan.Oleh karena itu, 

metode yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research).Susilo (2007:16) menyatakan bahwa 

“PTK adalah Penelitian Tindakan Kelas atau sering disebut dengan Classroom 

Action Research yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di 

sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan dalam proses pembelajaran”. 

Terdapat beberapa pengertian para ahli tentang penelitian  tindakan kelas. 

Seperti dalam Wiratmadja (2007:11) diungkapkan beberapa pengertian PTK, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Hopkins (1993) : PTK adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan subtansif, suatu tindakan yang 

dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam suatu proses 

perbaikan dan perubahan. 

b. Ropoport (1970) : PTK untuk membantu seseorang dalam mengatasi 

secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan 

membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam 

kerangka yang disepakati bersama. 

c. Kemmis : (1983) : Penelitian tindakan kelas adalah sebuah bentuk 

inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi 

sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas 

dan keadilan dari :  
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1) Kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka 

2) Pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek 

pendidikan ini 

3) Situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini 

d. Ebbutt (1985) : PTK adalah kajian sistematik dari perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan 

refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 

e. Elliott (1991) : PTK sebagai kajian dari sebuah situasi sosial dengan 

kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas sosial tersebut. 

Secara ringkas PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya 

melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasils 

belajar siswa meningkat (Wardani, 2007:1,4) 

2. Karakteristik PTK 

PTK memiliki beberapa karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh 

penelitian lainnya. Diantara karakteristik-karakteristik tersebut menurut Arikunto 

dalam Fazri (2010:29) adalah : 

a. Problema yang diangkat adalah problema yang dihadapi guru di kelas. 

PTK akan dapat dilaksanakan jika guru menyadari adanya masalah yang 

terkait dengan proses pembelajaran yang dihadapi di kelas.  

b. Adanya tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses pembelajaran 

yang bermasalah di kelas. Tanpa tindakan tertentu, suatu penelitian bisa 

disebut hanya sekedar ingin tahu tanpa ingin memecahkan masalah 

tersebut. 

c. Adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. 

PTK harus membawa perubahan ke arah yang positif. Apabila dengan 

dilakukannya PTK justru membawa penurunan, kelemahan, atau 

perubahan negatif berarti hal tersebut menyalahi karakter PTK. 

Saya berpendapat bahwa PTK menjadi cara yang paling tepat dan efektif 

bagi perbaikan proses pembelajaran di kelas, karena guru dapat mengetahui 
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kekurangan apa saja selama mengajar dan dapat melakukan perbaikan dengan 

PTK, selain itu dalam pelaksanaan PTK guru tidak meninggalkan tugasnya 

mengajar masih bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas seperti biasa. 

3. Prinsip-prinsip PTK 

Beberapa catatan penting yang dinyatakan sebagai prinsip dasar PTK dan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti, dari tulisan Kasihani dan 

Suyanto (dalam Sukajati, 2008:11-12) ialah :  

a. PTK tidak boleh mengganggu tugas utama dari guru yaitu mengajar. 

b. Pada saat kegiatan pengumpulan data dalam PTK, tidak disarankan 

menggunakan waktu yang terlalu lama. 

c. Metodologi yang digunakan dalam PTK harus tepat dan terpercaya. 

d. Masalah yang diangkat dalam PTK harus merupakan masalah yang 

memang ada, faktual, menarik, dan layak untuk diteliti. 

e. PTK berorientasi pada perbaikan pendidikan dengan jalan melakukan 

perubahan-perubahan yang dilaksanakan dalam tindakan-tindakan. 

f. PTK merupakan proses sistematik yang memerlukan kemampuan dan 

keterampilan intelektual. 

g. PTK menuntut guru untuk membuat catatan-catatan pribadi tentang semua 

kemajuan atau perubahan siswa, permasalahan-permasalahan yang 

dialami, dan refleksi tentang proses belajar siswa, serta proses pelaksanaan 

tindakan-tindakan dalam penelitian.  

h. Dalam PTK guru dapat melihat dan menilai diri sendiri terhadap apa yang 

telah dilakukan di kelasnya. 

Dari prinsip-prinsip PTK di atas sebelum melakukan PTK peneliti harus 

benar-benar memahami apa saja yang harus dilakukan dalam PTK agar dapat 

menerapkannya dalam proses penelitian sehingga penelitian berjalan lancer dan 

efektif dalam upaya perbaikan pembelajaran di kelas. 
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4. Tujuan PTK 

Tujuan utama PTK menurut Susilo (2007:17-18) yaitu: 

a. Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. 

b. Perbaikan dan peningkatan pelayanan professional guru kepada peserta 

didik dalam konteks pembelajaran di kelas. 

c. Mendapatkan pengalaman tentang keterampilan praktek dalam proses 

pembelajaran secara reflektif dan bukan untuk mendapatkan ilmu baru. 

d. Pengembangan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas dalam rangka mengatasi permasalahan aktual 

yang dihadapi sehari-hari. 

e. Terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian 

berlangsung. 

Dari pemaparan di atas tujuan yang diharapkan dalam PTK adalah untuk 

meningkatkan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan serta mendidik guru menjadi lebih professional dalam melaksanakan 

tugas dan membiasakan guru untuk menjadi penulis. 

5. Manfaat PTK 

Penelitian tindakan kelas mempunyai manfaat yang cukup besar, baik bagi 

guru, pembelajaran, maupun bagi sekolah. 

1. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru 

Bagi guru, PTK mempunyai beberapa mafaat sebagai berikut :  

a. Membantu guru memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya karena 

memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan pembelajaran 

b. Membantu guru berkembang secara profesional karena dapat 

menunjukan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran 

yang dikelolanya. Dengan kata lain, guru mampu menunjukan 

otonominya sebagai pekerja profesional 

c. Meningkatkan rasa percaya diri guru 

d. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan 
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2. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi pembelajaran/siswa 

Bagi pembelajaran/siswa, PTK bermanfaat untuk meningkatkan 

hasil/proses belajar siswa, disamping guru yang melaksanakan PTK dapat 

menjadi model bagi para siswa dalam bersikap kritis terhadap hasil 

belajarnya. 

3. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah 

Bagi sekolah, PTK membantu sekolah untuk berkembang karena adanya 

peningkatan/kemajuan pada diri guru dan pendidikan disekolah tersebut. 

6. Keterbatasan PTK 

Disamping menpunyai manfaat, PTK sebagai salah satu metode penelitian 

mempunyai beberapa keterbatasan :  

1. Validitasnya masih sering disangsikan 

2. Validitas atau keabsahan PTK penelitian ilmiah seringkali 

dipertanyakan. Metodologi yang agak longgar yang lebih bersifat 

informal meskipun dijaga keobjektifannya masih menimbulkan 

keranguan 

3. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian PTK berlaku 

dan ampuh dilakukan di kelas atau di sekolah yang lain. Meskipun 

demikian hasil penelitian  tersebut tentu dapat diujicobakan oleh guru 

lain dengan mempertimbangkan berbagai modifikasi sesuai dengan 

kondisi kelasnya. 

 

B. Model PTK yang dikembangkan 

Menurut model Kemmis dan Mc Taggart dalam Iskandar (2006:5) telah 

mengembangkan suatu model sederhana hakikat siklus proses PTK yaitu setiap 

siklus mempunyai empat tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Prosedur PTK terdiri dari dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan dengan perubahan 

yang ingin dicapai. Untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dapat 

meningkat dengan diterapkan pendekatan CTL, maka dilakukan kunjungan awal 



36 
 

Karsiah Trijayanti , 2013 

Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Energi 
Bunyi Kelas Iv Di Sdn Jatireja 03 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

untuk mengetahui tindakan apa yang harus diberikan secara tepat dalam rangka 

mengoptimalkan hasil belajar siswa.  

PTK merupakan suatu rangkaian lengkap ( a spiral of stefs) yang terdiri 

dari empat komponen yang terdiri dari: 

1. Perencanaan (planning) yaitu rencana tindakan apa yang akan 

dilaksanakan untuk memperbaiki, meningkatkan atau merubah prilaku dan 

sikap sebagai solusi. 

2. Tindakan (acting) yaitu apa yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya perbaikan. 

3. Observasi (observing) yaitu mengamati atas hasil dari tindakan yang telah 

dilaksanakan terhadap siswa.. 

4. Refleksi (reflecting) yaitu peneliti melihat dan mempertimbangkan atas 

hasil dari tindakan. 

Sesuai dengan model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc 

Taggart sebagai berikut : 
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Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc.Taggart (Kasbolah, 

1998:70) 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa bila hasil refleksi 

menunjukkan perlunya perbaikan atas tindakan yang dilakukan, maka rencana 

tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilaksanakan berikutnya 

tidak sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. Demikian 

seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dipecahkan secara optimal. Untuk 

pelaksanaan dilapangan, jumlah siklus sangat bergantung kepada permasalahan 

yang perlu diselesaikan. Tidak ada ketentuan tentang berapa kali siklus harus 

dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti sendiri, namun 

disarankan sebaiknya tidak kurang dari dua siklus. 

C. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV yang berjumlah duapuluh orang 

dengan rincian tujuh orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan. Tabel 

dibawah ini menggambarkan keadaan jumlah siswa SDN Jatireja 03 

Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2012/2013. 

Tabel 3.1 

Keadaan Siswa SDN Jatireja 05 Kecamatan Cikarang Timur  

Kabupaten Bekasi 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

No  Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. I 18 19 37 

2. II 10 15 25 

3. III 6 10 16 

4. IV*) 7*) 13*) 20*) 

5. V 10 17 27 

6. VI 17 13 30 

Jumlah 68 91 155 

Sumber Data : Dokumen SDN Jatireja 03 Kecamatan Cikarang Timur 

Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2012/2013). Ket. *) 

Siswa kelas empat dijadikan subjek penelitian. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di SDN Jatireja 

03 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Peneliti mengambil lokasi ini 

dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, sehingga memudahkan 

dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek penelitian yang sangat 

sesuai dengan profesi penulis dan SDN Jatireja 03 merupakan salah satu Sekolah 

Dasar Negeri yang diharapkan memiliki kemampuan yang sama dengan sekolah 

negeri yang lain dalam upaya meningkatan hasil belajar siswa. 

D. Prosedur Penelitian 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan Penelitian, meliputi :  

a. Permintaan izin dari Kepala SDN Jatireja 03 Kecamatan Cikarang 

Timur Kabupaten Bekasi  

b. Observasi untuk memperoleh gambaran keadaan proses belajar 

mengajar, mengenai kemampuan siswa, cara guru mengajar, 

aktivitas siswa dan hasil yang diperoleh 

c. Identifikasi masalah, dengan cara menelaah terlebih dahulu KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), khususnya mata pelajaran 

IPA mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, 

indikator, dan materi pokok 

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

e. Merumuskan metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran 

f. Menyiapkan alat peraga yang akan dipakai saat pembelajaran 

g. Menyusun dan menyiapkan alat evaluasi. Yaitu berupa lembar 

observer dan lembar kerja siswa 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan proses penelitian disesuaikan dengan rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Pelaksanaan penelitian terdiri dari proses 

pembelajaran, evaluasi, dan refleksi pada setiap siklus. 

3. Tahap Observasi (Pengamatan) 

 Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua 

hal yang digunakan dan terjadi selama proses tidakan berlangsung. Pada 

tahap observasi ini, tindakan yang dilakukan peneliti adalah 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui instrumen-instrumen 

pengumpul data yang direncanakan dan siapkan berupa lembar 

observasi, dalam lembar observasi berisi tahapan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan kontekstual, dan 

juga pada lembar observasi siswa berisi tentang aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran, alat evaluasi berupa soal-soal dan 

pendokumentasiannya. Dari hasil observasi ini, nantinya akan terlihat 

apakah tindakan penelitian sudah menunjukan hasil yang diharapkan 

atau belum dan dari hasil observasi ini pula akan terlihat sejauh mana 

pelaksanaan pendekatan  kontekstual dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh guru maupun siswa sehingga dapat dijadikan rujukan untuk 

melangkah pada tahap tindakan selanjutnya. 

4. Tahap Refleksi 

 Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, maka peneliti melakukan 

refleksi. Tahap analisis dan refleksi dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan peneliti merupakan bagian penting karena dengan melalui 

refleksi ini peneliti dapat memahami dan memperoleh gambaran yang 

jelas tentang proses dan hasil yang terjadi sebagai akibat adanya tindakan 

yang telah dilakukan pada pokok bahasan energi bunyi melalui 

penerapan pendekatan kontekstual. Hasil dari kegiatan refleksi 

merupakan sumber untuk pelaksanaan tindakan berikutnya. Penelitian 
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terdiri dari dua siklus. Adapun penjabaran rencana setiap siklusnya 

adalah sebagai berikutnya : 

a. Siklus I 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

 Membuat RPP, lembar observasi, dan evaluasi 

 Mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan untuk 

percobaan mengenai bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Pendahuluan  

 Berdo’a 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi, guru mengingatkan kembali pada siswa tentang 

pelajaran yang lalu  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yakni dari apersepsi tadi 

siswa diharapkan dapat menyimpulkan energi bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

 Sebelumnya guru mempersiapkan gambar-gambar, seperti 

gambar Gendang, Suling, Gitar, Biola yang akan di tempel di 

papan tulis 

b. Kegiatan Inti 

1. Bertanya (Questioning)  

 Guru menunjukan beberapa gambar tentang energi 

bunyi (sumber bunyi) 

 Guru memberikan pertanyaan mengenai energi bunyi 

(sumber bunyi) 

a. Apakah kalian pernah mendengar suara lonceng? 

b. Apa yang menyebabkan timbulnya bunyi pada 

lonceng? 

2. Kontruktivisme 
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 Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

mengemukakan pengetahuannya tentang sumber-

sumber  energi bunyi yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Guru meminta beberapa siswa untuk menulis di depan 

mengenai sumber-sumber  energi bunyi berdasarkan 

pengetahuannya sendiri 

3. Pemodelan (Modelling) 

 Guru memperagakan bagaimana melakukan percobaan 

kegiatan 1 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa  

 Tiap kelompok melakukan percobaan kegiatan 1 untuk 

melakukan pembuktian terhadap energi  bunyi 

dihasilkan oleh benda yang bergetar 

 pemberian LKS selama pembelajaran berlangsung 

 Siswa bekerjasama dan saling membantu dengan 

kelompok masing-masing 

5. Menemukan (Inquiri) 

 Siswa bersama kelompoknya mengamati proses energi 

bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar  

 Siswa menemukan sendiri bagaimana terjadinya energi 

bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar 

 Perwakilan dari tiap kelompok untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain 

menanggapinya 

 Guru menanyakan kembali pada siswa apa yang 

didapat setelah melakukan pembelajaran hari ini 

c. Kegiatan Penutup 
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1. Refleksi (Reflection) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan  materi 

pembelajaran 

 Siswa dapat menjelaskan tentang energi bunyi 

 Siwa dapat menyebutkan sumber-sumber energi bunyi 

 Siswa dapat menunjukan bahwa proses bunyi 

dihasilkan oleh benda yang bergetar 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi atau kegiatan yang telah dipelajari 

 Guru memberi penjelasan dan meluruskan pendapat 

siswa yang masih belum tepat 

2. Penilaian Nyata (Authentic Asessment) 

 Guru memberikan soal latihan sebagai bahan evaluasi 

 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

b. Siklus II 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

 Membuat RPP, lembar observasi, dan evaluasi berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I 

 Mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan untuk 

percobaan mengenai sifat-sifat energi bunyi yaitu perambatan 

bunyi melalui benda padat, cair, dan udara. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Berdo’a 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Apersepsi, guru mengingatkan kembali pada siswa tentang 

pelajaran yang lalu  
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 Menyampaikan tujuan pembelajaran yakni dari apersepsi tadi 

siswa diharapkan dapat menyimpulkan energi bunyi yang 

terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya 

 Sebelumnya guru mempersiapkan gambar-gambar, seperti 

gambar perambatan bunyi pada benda padat, cair dan udara 

b. Kegiatan Inti 

1. Bertanya (Questioning)  

 Guru menunjukan beberapa gambar tentang energi 

bunyi beserta sifat-sifatnya 

 Guru memberikan pertanyaan mengenai energi bunyi 

beserta sifat-sifatnya 

 Apakah kalian pernah mendengar suara lonceng 

atau bel? 

2. Kontruktivisme 

 Guru memberikan siswa kesempatan untuk 

mengemukakan pengetahuannya tentang energi bunyi 

beserta sifat-sifatnya. 

 Guru meminta beberapa siswa untuk menunjukan 

gambar yang ditempel di papan tulis mengenai energi 

bunyi beserta sifat-sifatnya 

3. Pemodelan (Modelling) 

 Guru memperagakan bagaimana melakukan percobaan 

kegiatan tentang perambatan energi bunyi melalui 

benda padat, cair, dan udara 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan masing-

masing kelompok terdiri dari 5 siswa  

 Tiap kelompok melakukan tiga percobaan untuk 

melakukan pembuktian terhadap sumber bunyi dan 

perambatan melalui benda padat, cair, dan udara 



44 
 

Karsiah Trijayanti , 2013 

Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Energi 
Bunyi Kelas Iv Di Sdn Jatireja 03 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

 Pemberian LKS selama pembelajaran berlangsung 

 Siswa bekerjasama dan saling membantu dengan 

kelompok masing-masing 

5. Menemukan (Inquiri) 

 Siswa bersama kelompoknya mengamati proses 

perambatan bunyi melalui benda padat, cair dan udara 

 Siswa menemukan sendiri bagaimana terjadinya 

perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan udara 

 Tiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya di 

depan dan kelompok lain menanggapinya 

 Guru menanyakan kembali pada siswa apa yang 

didapat setelah melakukan pembelajaran hari ini 

c. Kegiatan Penutup 

1. Refleksi (Reflection) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan  materi 

pembelajaran 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang 

materi atau kegiatan yang telah dipelajari 

 Guru memberi penjelasan dan meluruskan pendapat 

siswa yang masih belum tepat 

2. Penilaian Nyata (Authentic Asessment) 

 Guru memberikan soal latihan sebagai bahan evaluasi 

 Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 

selanjutnya 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam PTK memerlukan data yang otentik dan sistematis. Untuk 

mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan instrument penelitian yang 

berbentuk tes non tes. Ada dua data yang diperlukan yaitu data tes dan non tes.  
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Instrumen yang digunakan sebagai berikut: 

1. Alat Evaluasi 

 Alat evaluasi yang dipergunakan pada tindakan I dan tindakan II dalam 

setiap siklusnya, berupa soal yang dipergunakan untuk mengumpulkan sejumlah 

data mengenai hasil belajar siswa secara individu, sekaligus untuk memperoleh 

gambaran mengenai daya serap dan tingkat keberhasilan terhadap materi 

pembelajaran yang telah diberikan, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan 

guru dalam mengajar. 

2. Lembar Observasi 

 Lembar observasi merupakan panduan observer dalam mengadakan 

pengamatan terhadap jalannya kegiatan penelitian, meliputi kegiatan dan tingkah 

laku guru dan siswa selama proses pembelajaran, efektivitas waktu yang 

digunakan, serta keefektivan penggunaan media dalam pembelajaran.  

Menurut Sukmadinata, N.S (2006 : 220) lembar  observasi adalah alat 

penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. 

 

 Observasi dalam penelitian ini berfungsi mendokumentasikan pengaruh 

tindakan terkait ketindakan selanjutnya sebagai dasar refleksi yang akan dilakukan 

pada tindakan atau siklus berikutnya.  

 Macam-macam lembar observasi yaitu sebagai berikut : 

1) Observasi terbuka adalah apabila pengamat melakukan 

pengamatannya untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi di 

kelas 

2) Observasi terfokus adalah apabila peneliti ingin memfokuskan 

permasalahan kepada upaya-upaya guru dalam membangkitkan 

semangat belajar siswa (memfokuskan kepada meningkatkan 

kualitas bertanya) 

3) Observasi terstruktur, dan  

4) Observasi sistematik (Wiratmadja, 2007 : 110) 
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Dalam penelitian ini digunakan lembar terbuka yang terdiri dari 

dua bentuk lembar observasi, yaitu (1) untuk mengungkapkan 

aktivitas guru, dan (2) untuk mengungkapkan aktivitas siswa dan 

sikap kepedulian siswa pada kegiatan pembelajaran. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan salah satu alat pengumpul data yang 

dipergunakan untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam 

melalui lembar observasi. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan 

yang dianggap penting oleh peneliti selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Catatan lapangan bermanfaat untuk merekam hal-hal atau kejadian-kejadian 

penting yang tidak terekam pada lembar observasi selama pelaksanaan tindakan 

atau bahan-bahan lain yang dapat dipakai sebagai bahan untuk analisis dan 

refleksi. 

 

4. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa (LKS) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berupa panduan yang disajikan melalui permasalahan yang mengarahkan siswa 

untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. LKS diberikan kepada 

setiap kelompok pada setian tindakan. Penggunaan LKS juga bermanfaat untuk 

melihat hasil kerja siswa dalam setiap kegiatan tindakan penelitian. 

5. Kamera Foto 

Kamera foto dipergunakan sebagai alat penunjang yang dapat melengkapi 

untuk memperjelas data penelitian. Pengambilan foto dilakukan pada setiap 

tindakan yaitu pada saat proses pembelajaran. Foto-foto tersebut dilampirkan 

sebagai salah satu penunjang, sehingga dapat memberikan gambaran peneliti 

kepada pembaca. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh kebenaran data yang akurat dalam pengumpulan data 

diperlukan alat pengumpul data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa tes dan non tes. 

1. Tes 

Tes yang dilaksanakan setelah proses belajar mengajar atau setelah selseai 

satu pokok bahasan dan diberikan secara tulisan berbentuk tes formatif 

yang berguna untuk mengukur hasil kemampuan siswa sesudah proses 

pembelajaran. Instrumen tes dibuat dengan materi yang diajarkan pada 

siswa kelas IV berdasarkan kurikulum yang berlaku. 
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2. Non Tes 

Non tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek 

tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberap jenis non 

tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, 

dan skala penilaian. Teknik pengambilan data dalam bentuk non 

tes/observasi yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Melalui observasi 

peneliti memperoleh catatan tentang aktivitas guru dan siswa pada waktu 

proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sangat penting untuk bahan 

refleksi dan rencana tindakan selanjutnya. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

a. Data kualitatif 

Data yang dianalisis melalui jalur kualitatif yaitu dari hasil lembar observasi 

aktivitas guru dan aktifivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam prakteknya di lapangan, peneliti tersebut di teliti oleh 

satu orang observer yang kemudian hasil penelitian tersebut akan 

direfleksikan bersama dengan observer untuk mengetahui apa saja 

kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang harus diperbaiki oleh 

peneliti di siklsus selanjutnya. Lembar observasi tersebut akan dijabarkan 

secara deskriptif.  

b. Data kuantitatif  

Untuk data yang dianalisis melalui jalur kuantitatif yaitu melalui hasil 

penilaian dari lembar post test siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mengatahui sejauh mana ketercapaian hasil belajar siswa.  

Untuk mencari nilai rata-rata siswa digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 ̅  
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Keterangan :  

X  = Rata-rata  

 X = Jumlah seluruh Skor 

N  = Jumlah siswa 

Rumus Ketercapaian KKM 

                                    

                               
       

 

H.  Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Data 

kulatitatif dianalisis dari hasil lembar observasi aktifitas guru dan siswa selama 

proses kegiatan pembelajaran. Lembar observasi tersebut dinilai secara deskriptif. 

Sedangkan untuk data kuantitatif dianalisis melalui hasil penilaian dari lembar 

evaluasi, yaitu dari hasil post test yang ditugaskan kepada siswa secara individu. 

Sehingga dari hasil penilaian post test ini akan diketahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan 

CTL, dan apabila hasil dari penilaian post test ini masih belum sesuai dengan 

harapan, maka akan dilakukan tindakan di siklus berikutnya untuk mencapai hasil 

yang lebih memuaskan. 

Tabel 3.2 

Persentase Hasil Belajar Siswa 

 

No Nilai Presentase 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 

 


