
 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Palasari Kecamatan Sumedang Selatan 

Kabupaten Sumedang. Berikut ini adalah denah lokasi tempat penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

 

Gambar 3.2 Denah lokasi SDN Palasari 

 

Alasan mengapa dilakukan penelitian di lokasi ini karena ditemukan suatu 

permasalahan pada mata pelajaran IPA khususnya materi perubahan sifat benda yang 

membuat hasil belajar peserta didik belum mencapai KKM, sehingga diperlukan suatu 

upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada tanggal 05 November 2015 dengan melakukan 

observasi kegiatan siswa dan kinerja guru kelas V pada pelajaran IPA di SDN 

Palasari. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan proposal pada bulan 

Desember 2015. Penelitian dimulai  bulan April 2016 dan diperkirakan selesai pada 

bulan Mei 2016. 



 B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Palasari tahun 

ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 28 siswa; 13 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa 

perempuan. Siswa kelas V SDN Palasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten 

Sumedang dipilih sebagai subjek penelitian, karena di kelas ini diperlukan adanya 

inovasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya mengenai pembelajaran IPA. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga 

diharapkan dapat memberi dampak positif berupa peningkatan hasil belajar siswa. 

 

C. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). PTK dalam bahasa Inggris diartikan dengan classroom action research 

disingkat CAR. Oleh karena itu ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, 

maka ada tiga pengertian pula yang dapat diterangkan. Pertama, penelitian yaitu 

kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari 

suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Kedua, tindakan yaitu sesuatu 

gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian 

ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Ketiga, kelas yaitu sekelompok siswa yang 

dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.  

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap 

kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian 

tindakan kelas merupakan kegiatan reflektif dalam berpikir dan bertindak dari guru. 

Seperti pendapat Kemmis (dalam, Wiriaatmadja, 2007, hlm. 12) menjelaskan bahwa, 

Penelitian tindakan adalah sebuah bentuk 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, c) situasi yang memungkinkan terlaksanakannya 

kegiatan praktek ini.  

 

Penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki pembelajaran yang telah ada. 



 Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas 

untuk memperbaiki masalah yang ditemukan pada saat pembelajaran. 

2. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas 

Spiral dari Kemmis dan Taggart (dalam Wiriaatmadja, 20005, hlm. 66). 

 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Spiral 

(Wiriatmadja, 2006, hlm. 66) 

 

Pada bagian awal yaitu identifikasi masalah, permasalahan penelitian 

difokuskan kepada strategi bertanya kepada siswa dalam pembelajaran sains. Lanjut 

pada tahap perencanaan, focus permasalahan diputuskan untuk menyusun strategi 

bertanya untuk mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. 

Pada kotak tindakan (action), mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa untuk mendorong mereka mengatakan apa yang mereka pahami dan apa yang 

mereka minati. Pada kotak pengamatan (observe), pertanyaan-pertanyaan dan 

jawaban-jawaban siswa dicatat atau direkam untuk melihat apa yang sedang terjadi. 

Pengamat juga membuat catatan dalam lembar-lembar observasi yang telah 

disediakan. Dalam kotak refleksi (reflect), ternyata kontrol kelas yang terlalu ketat 

menyebabkan tanya jawab kurang lancar dilaksanakan sehingga tidak mencapai hasil 

yang baik, dan perlu diperbaiki. 



 Pada siklus berikutnya, perencanaan direvisi dengan modifikasi dalam bentuk 

mengurangi pertanyaan-pertanyaan guru yang bersifat mengontrol siswa, agar strategi 

bertanya dapat berlangsung dengan baik. Pada tahap tindakan siklus kedua hal itu 

dilakukan. Pelaksanaanya dicatat atau direkam untuk melihat pengaruhnya terhadap 

perilaku siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasar alur yang dikemukakan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart (dalam Wiriaatmadja, 2005, hlm. 66) adalah, “(1) 

merencanakan tindakan, (2) melaksanakan tindakan, (3) melaksanakan observasi, (4) 

melaksanakan refleksi tindakan”. Sedangkan untuk siklus selanjutnya adalah sebagai 

pelaksanaan tindakan ulang.  

D. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Pra Perencanaan 

1) Melakukan perizinan kepada sekolah melalui kepala sekolah. Dalam hal ini 

sekolah yang dimaksud oleh peneliti adalah SDN Palasari. 

2) Melakukan wawancara terhadap guru wali kelas V untuk mengetahui kendala 

yang dialami dalam proses pembelajaran. 

3) Menentukan observer dalam penelitian. Observer adalah guru kelas V SDN 

Palasari. 

4) Melakukan diskusi dengan observer mengenai kendala dalam pembelajaran 

dan merumuskan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah tersebut. 

b. Tahap Perencanaan 

1) Menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, lalu merumuskan 

indikator dan tujuan pembelajaran bersama observer. 

2) Menyusun RPP berdasarkan permasalahan yang muncul. 

3) Menentukan instrument penelitian. 

4) Menetapkan kriteria keberhasilan upaya pemecahan metode, yang mencakup 

target penelitian yang terdiri dari target proses dan target hasil sebagai dasar 

penilaian keberhasilan pelaksanaan tindakan yang dilakukan. 

c. Tahap Aksi/Tindakan 

Untuk tahap pelaksanaan ini peneliti menggunakan model pembelajaran 

learning cycleuntuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan sifat 

benda. Prosedur pelaksanaan ini disesuaikan dengan RPP yang telah disusun oleh 

peneliti. Berikut ini langkah pembelajaran yang akan ditempuh: 



 1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengajukan pertanyaan sebagai apersepsi seperti berikut ini “ 

Apakah kalian pernah melihat ibu memasak air di dapur? Apa yang 

terjadi pada air tersebut setelah dipanaskan dengan api?”. 

b) Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

a. Tahap Enggagement 

Siswa diberikan pertanyaan oleh guru tentang suatu permasalahan yang 

mungkin sering dilihat mengeanai perubahan sifat benda. 

b. Tahap Exploration 

Guru mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan sesuai dengan 

LKS yang dibagikan. 

c. Tahap Explanation 

Guru meminta siswa untuk menerangkan konsep yang didapat dari 

percobaan sebelumnya. 

d. Tahap Elaboration 

Siswa diminta untuk mengaplikasikannya di rumah dengan melakukan 

kegiatan baru. 

e. Tahap Evaluation 

Guru memberikan evaluasi kepada siswa secara individu untuk 

mengetahui kemampuan, pengetahuan dan keterampilan siswa. 

3) Kegiatan akhir 

Guru memberikan evaluasi. 

d. Tahap Observasi 

Tahap ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung karena 

observasi dilakukan untuk mengetahui proses jalannya pembelajaran. 

e. Tahap Refleksi 

Tahap ini dilakukan pada saat proses pembelajaran sudah dilakukan. 

Tahap refleksi adalah kegiatan melihat, mengkaji, dan mempertimbangkan semua 

hal dalam pembelajaran untuk dapat menuntaskan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya.  

E. Pengumpulan Data 



 Penyusunan instrumen merupakan langkah yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian bidang dan jenis apapun. Menurut Maulana, (2009,  hlm. 34) 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian sehingga 

permasalahan yang sebelumnya dirumuskan akan dapat dipecahkan. Menyusun 

instrumen juga dapat dikatakan sebagai upaya menyusun alat evaluasi, karena 

namanya evaluasi berarti memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti. Adapun 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Lembar Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam 

situasi yang sebenernya maupun dalam situasi buatan untuk tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Maulana (2009, hlm. 35) observasi merupakan pengamatan 

langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perabaan, dan jika perlu pengecapan. Data mengenai proses pembelajaran tidak 

bisa dikumpulkan dengan wawancara atau angket. Oleh sebab itu digunakanlah 

pedoman observasi. Dengan adanya observasi diharapkan apapun yang tidak 

teramati oleh peneliti dapat diketahui oleh pengamat lainnya.  

Oleh karena itu, pengamat (observer) merupakan orang yang mengerti 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Observer dalam  penelitian 

ini adalah guru kelas V SDN Palasari kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten 

Sumedang. Observasi ini dilakukan di dalam kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Lembar Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu bentuk evaluasi jenis nontes yang dilakukan 

melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan peserta didik. Menurut Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2012, hlm. 117) 

wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas 

dilihat dari sudut pandang yang lain.  Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. 

a. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal 

atau situasi dan kondisi tertentu. 

b. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 

c. Untuk memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang 

tertentu. 

 



  

c. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar atau achievement test ialah tes yang dipergunakan 

untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada 

murid-muridnya, atau oleh dosen kepada mahasiswa, dalam jangka waktu 

tertentu.  

d. Catatan Lapangan 

Sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini adalah 

catatan lapangan (field notes) yang dibuat oleh peneliti/mitra peneliti yang 

melakukan pengamatan atau observasi. Berbagai aspek di kelas, hubungan 

interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, mungkin juga 

hubungan dengan orang tua siswa, iklim sekolah, maupun leadership kepala 

sekolah semuanya dapat dibaca kembali dari catatan lapangan ini. Catatan 

lapangan menjadi kekuatan tersendiri dari penelitian tindakan kelas yang 

beriklim kualitatif secara mendasar dan mulai dari akar rumput.  

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dihasilkan dari observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan tes hasil belajar siswa di sekolah tempat 

dilaksanakannya penelitian. Ada dua cara pengolahan data yang dilakukan yaitu 

pengolahan data kualitatif dan pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data 

kualitatif diantaranya observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Sedangkan 

pengolahan data kuantitatif adalah tes hasil belajar. 

Data proses diolah berdasarkan penilaian aktivitas siswa selama 

pembelajaran diantaranya yaitu dilihat dari tanggung jawab, kerjasama, dan 

komunikasi siswa. Langkah-langkah pengolahan data proses, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk format penilaian aktivitas siswa terdiri dari tiga aspek dimana setiap 

aspek terdiri dari empat indikator. Penskoran dilakukan dengan memberi tanda 

(√) pada setiap aspek dengan ketentuan sebagai berikut: 

0 :  jika tidak ada satupun deskriptor yang terpenuhi 

1 :  jika salah satu deskriptor terpenuhi 

2 :  jika dua deskriptor yang tercantum terpenuhi 

3    :  jika seluruh deskriptor terpenuhi 



 Nilai akhir diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh dibagi skor ideal dikali 

100% atau dengan rumus sebagai berikut: 

 x 100 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Persentase Aktivitas Siswa 

(Hanifah, 2014, hlm. 80) 

 

Rentang Nilai Persentase Deskripsi 

81% - 100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

0% - 20% 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang Sekali 

 

b. Kinerja guru pada saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran  

learning cycle diharapkan dapat mencapai target 85%. Untuk penilaian kinerja 

guru terdiri dari dua aspek penilaian yaitu, perencanaan dan pelaksanaan. Dari 

kedua aspek tersebut dapat dirinci menjadi dua puluh enam indikator. 

Presentase setiap aspek diperoleh dari jumlah seluruh skor yang diperoleh 

dibagi skor ideal kemudian dikali 100% dengan rumus sebagai berikut: 

 x 100% 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Persentase Kinerja Guru 

(Hanifah, 2014, hlm. 80) 

 

Rentang Nilai Persentase Deskripsi 

81% - 100% 

61% - 80% 

41% - 60% 

21% - 40% 

0% - 20% 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang Sekali 

 

c. Untuk hasil wawancara, diolah dengan cara disimpulkan dan dimaknai dari data 

hasil wawancara. 

d. Untuk hasil catatan  lapangan, diolah dengan cara disimpulkan dan dimaknai 

dari data hasil catatan lapangan. 

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data hasil adalah tes. Tes 

merupakan instrumen yang sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat 



 pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Dalam pengolahannya data 

yang diperoleh berupa data kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel hasil 

belajar.  

Tes hasil belajar adalah tes yang yang dipergunakan untuk menilai hasil-

hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Tes hasil 

belajar berupa nilai dalam bentuk angka. Ukuran dalam  penilaian hasil belajar 

siswa adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Ada tiga komponen dalam 

KKM, sebagai berikut. 

1) Kompleksitas adalah tingkat kesukaran materi. Dalam penelitian ini 

materinya adalah perubahan sifat benda yang tingkat kesukarannya sedang. 

2) Intake siswa adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa SDN Palasari 

Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ada pada rentang 

sedang. 

3) Daya dukung adalah segala hal yang mendukung proses pembelajaran, 

misalnya sarana dan prasarana yang membantu kegiatan pembelajaran.  

Siswa bisa dikatakan tuntas apabila nilai yang diperolehnya pada materi 

perubahan sifat benda sama dengan KKM atau melebihi KKM yang telah 

ditentukan di SDN Palasari yaitu 75. Nilai akhir diperoleh dari skor perolehan yang 

dibagi skor ideal keseluruhan soal, dengan ketentuan sebagai berikut:  

 x 100 

 

 

 

2. Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2005, hlm. 334) meyatakan bahwa, 

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.  Analisis data dilakukan 

dengan cara mengoranisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Dari beberapa pendapat di atas, analisis data adalah pekerjaan mengolah 

data atau informasi yang didapat setelah melakukan observasi, wawancara dan tes 

hasil belajar terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 



 teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu data reduction, 

data display, dan conclusion. 

Pertama, yaitu mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Kedua, yaitu penyajian data. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Ketiga, yaitu menarik kesimpulan. Setelah dilakukan pengumpulan data maka 

peneliti menarik sebuah kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. Hasil kesimpulan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dibuat.  

Dengan demikian dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu mengumpulkan data, mengkaji dan mempelajari keseluruhan data 

yang telah terkumpul dari hasil observasi, kemudian data tersebut direduksi untuk 

dipilih mana yang penting. Hasil dari data tersebut dikumpulkan dan disusun sesuai 

dengan kategorinya serta disajikan dan pada akhirnya data tersebut dipahami untuk 

menarik sebuah kesimpulan yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

 

G. Validasi Data 

Validitas merupakan syarat terpenting dalam suatu alat evaluasi. Suatu teknik 

evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi (disebut valid) jika teknik 

evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Validitas 

bukanlah suatu ciri atau sifat yang mutlak dari suatu teknik evaluasi tetapi merupakan 

suatu ciri yang relatif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat tes. Untuk 

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bentuk validasi data sebagai berikut: 

1. Member Check 

Menurut  Hanifah (2014, hlm. 81) menjelaskan bahwa member check 

adalah memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara dari narasumber. Penggunaan 

member check dalam penelitian ini dikarenakan peneliti harus memeriksa kembali 

hasil dari wawancara dan observasi. Setelah itu mengkonfirmasi dengan guru atau 

siswa melalui diskusi pada akhir tindakan.  



 2. Triangulasi 

Triangulasi digunakan yaitu untuk memeriksa kebenaran hipotesis, 

konstruk, atau analisis yang ditimbulkan dengan membandingkan dengan hasil 

orang lain, misalnya mitra peneliti, yang hadir dan menyaksikan situasi yang 

sama.(Hanifah, 2014, hlm. 81) 

3. Expert opinion 

Pada tahap akhir peneliti menggunakan bentuk expert opinion atau 

meminta nasihat kepada pakar yang dalam hal ini adalah pembimbing penelitian. 

Pakar atau pembimbing akan memeriksa semua tahapan kegiatan penelitian ini 

dan memberikan arahan atau judgements terhadap masalah-masalah penelitian 

yang peneliti kemukakan. (Hanifah, 2014, hlm. 81) 

 


