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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Seperti telah disampaikan pada bab terdahulu pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Kemmis dan 

Mc Taggart dalam Darmadi (2012, hlm. 278) “Action Research is the way groups 

of people can organize III (conditions under which they can learn from their own 

experiences and make their experiences accessible to others”. Yakni Penelitian 

Tindakan adalah seseorang atau kelompok yang dapat mengorganisasikan kondisi 

dimana mereka dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan membuat 

pengalaman mereka diakses orang lain. Dengan kata lain penelitian tindakan kelas 

dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang mempunyai tujuan bahwa 

pengalaman mereka dapat diikuti oleh orang lain atau untuk memperbaiki kualitas 

subjek maupun kualitas kerja yang bekaitan dengan apa yang ditelti. Biasannya 

agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna, Penelitian tindakan dilakukan 

secara berulang-ulang sebagaimana yang dikemukaan oleh Arikunto (2010, hlm. 

128) mengatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) lahir atas dasar pelaku 

kegiatan menyadari bahwa pelaku merasa kurang puas terhadap hasil kerjanya, 

maka pelaku yang bersangkutan melakukan percobaan berulang-ulang untuk 

mendapat kesempurnaan melalui merefleksi setiap proses dengan sunguh-

sungguh bahkan sampai pelaku merasa hasil kerjanya lebih baik.  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 137) mengatakan bahwa penelitian tindakan 

kelas ( Classroom Action Reseach) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelas maupun sekolah tempat ia mengajar dengan menekankan 

kesempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Arti Kelas 
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dalam Penelitian Tindakan Kelas adalah diartikan sebagai  sekelompok peserta 

didik yang sedang menerima pembelajaran (Arikunto. 2010, hlm. 130) 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian yang 

dilakukan oleh seorang guru atau sekelompok pendidik di dalam  kelas atau 

sekolah  yang bertujuan meningkatkan kinerjanya baik proses maupun praktik 

pembelajaran.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian 

tindakan di kelas V SD Negeri SAYABULU yang bertujuan untuk mencapai 

pembelajaran yang berkualitas dengan memperbaiki kualitas belajar melalui 

pembelajaran aktif dan meningkatkan hasil belajar berupa peningkatan 

pemahaman belajar siswa serta peningkatan siswa dalam menerima suatu konsep 

pembelajaran.  

 Pemerolehan data penelitian dilakukan penulis dengan mencari dan 

mengumpulkan data agar pemerolehan data yang akurat melalui langkah langkah 

penelitian. Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan McTaggart  seperti 

yang dikemukakan oleh Basrowi dan Suwandi (2008, Hlm. 68) yaitu penelitian 

ini menggunakan system spiral refleksi diri, yang dimulai dari empat komponen 

yaitu perencanan, tindakan, observasi, dan refleksi kemudian perencanaan 

kembali untuk membuat suatu tindakan kembali dalam memecahkan masalah 

yang ada.  
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Gambar 3. 1 

Model PTK  Kemmis dan McTaggar  dalam Basrowi dan Suwandi (2008 

hlm.107 ) 

 

B. Prosedur Penelitian  

Prosedur Penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pra siklus  

Pra siklus adalah studi pendahulua yang dilakukan penulis sebelum 

meneliti, guna mengetahui masalah dan merumuskan masalah melalui 

pengamatan dan pre tes.   

Pra siklus  

Perencana

an  

Tindakan  

Observasi  

Refleksi  

Perencana

an  

Perencana

an  

Refleksi  

Refleksi  

Observasi  

Tindakan  

Observasi  

Tindakan  

…? 

Siklus 1 

Siklus 2 

Siklus 3 
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2. Siklus 1  

Penelitian Tindakan Kelas memiliki empat langkah penting  

diantaranya perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi (perenungan).  

Empat hal tersebut dilakukan secara intensif dan sistematis. Keempat langkah 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut : 

a. Perencanaan   

Perencanaan  adalah suatu rangkaian tindakan yang telah direncanakan 

untuk meningkatkan atau memperpaiki apa yang telah terjadi. Rencana ini 

diharapkan dapat berpengaruh dan berorientasi untuk kedepannya. 

Didalam peneltian tindakan kelas merupakan strategi untuk menjawab 

permasalahan dengan memunculkan perubahan, perbaikan, peningkatan 

atau pengembangan mengenai suatu masalah. 

b. Tindakan  

Tindakan adalah langkah atau perlakuan, kegiatan yang terkontrol dengan 

seksama yang terencana. Tindakan dalam penelitian tindakan adalah suatu 

kegiatan yang telah direncanakan secara rasional dan terukur. Seperti yang 

diuraikan Darmadi (2013, hlm. 280) tindakan yang baik adalah yang 

mengandung tiga unsur penting, yaitu: 

“The improvement of practice, the improvement of understanding 

individually and collaboratively, and improvement of the situation in 

which the action takes plase.” Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh 

Darmidi, tindakan dalam penelitian harus mampu memberikan 

peningkatan atau pengembangan dalam praktek, pemahaman individu atau 

kelompok, dan memperbaiki situasi dimana tindakan berlangsung. 

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan penelitian yang berfungsi 

mendokumentasikan implikasi tindakan yang diberikan pada subjek 

penelitian. observasi yang dilakukan diharapkan berhati-hati sehingga 
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dapat mengatasi permaslahan yang terjadi dilapangan. Langkah observasi 

harus luwes dan terbuka agar mendapatkan data dan dapat mencatat semua 

gejala yang muncul yang diharapakan maupun tidak. Oleh karena itu 

menurut Darmadi (2013, hlm. 281) observasi harus memiliki beberapa 

keunggulan seperti : memliki orientasi prospektif, memiliki dasar-dasar 

reflektif waktu sekarang dan masa yang akan datang.   

d. Refleksi  

Refleksi adalah perenungan untuk melakukan pengkajian kembali 

tindakan yang dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat 

dalam observasi menurut Darmadi (2013,hlm. 281). Jadi dalam langkah 

ini, refleksi diharapkan agar dapat menilai atau mengevaluasi tindakan 

yang dilakukan secara terencana untuk melihat apa saja yang harus 

diperbaiki untuk kedepannya dari suatu tindakan tersebut.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur penelitian dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar. 3.2. 

Prosedur Penelitian Penelitian Tindakan Kelas 

 

3. Siklus II 

Pada siklus 2 memiliki procedural penelitian yang sama pada siklus I 

meliputi : 

a.  Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II, perencanaan yang dibuat kembali untuk 

meningkatkan tindakan yang dilakukan pada siklus I dengan membuat 

Rencana Pelaksananaan Pembelajaran dan Desain Pembelajaran yang baru 

dengan mengaitkan konsep sifat air dengan benda lain yang menyebabkan 

banjir. 

Perencanaa

n  

Perencanaan  tindakan  Observa

si  

Refleksi  
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b.  Tindakan  

Tidakan yang dilakukan pada siklus II adalah pembelajaran ke II untuk  

memperbaiki tindakan yang telah dilakukan pada siklus I. pada siklus ini 

tindakan yang dilakukan harus memberikan suatu konsep yang diterima 

oleh siswa utuk mencegahan banjir. 

c.  Observasi 

pengamatan yang dilakukan pada siklus II adalah kegiatan pembelajaran 

dan pemahamn siswa dapat meningkat dari siklus sebelumnya.   

d.  Refleksi  

Refleksi dilakukan agar melihat perkembangan refleksi respon dan 

pemahaman siswa dilihat dari tingkat pemahaman siswa serta sarana 

untuk perenungan hasil tindakan yang dilakuakan, apakah dapat 

memperbaiki kinerja atau tidak. apakah sudah meningkatkan kualitas 

pemahaman siswa atau tidak.  

4. Siklus 3  

Pada sikulus ini memilki tahapan yang sama dengan siklus 1 dan 

siklus 2.  Prosedur penelitian siklus III adalah sebagai berikut : 

a.  Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pad tahap ini adalah membuat RPP dan desain 

pembelajaran yang ke-3 untuk meningkatkan kinerja sebelumnya.  

b.  Tindakan 

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus III harus mencakup keseluruhan 

dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan yakni dalam tindakannya 

konsep yang diberikan pada siklus I dan II tergabung kedalam siklus III. 

c.  Observasi  

Observasi yang dilakukan masih pada subjeck yang sama yaitu observasi 

cara guru mengajar dan observasi siswa dalam pemahaman belajar. Hal 
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tersebut untuk melihat peningkatan dan perkembangan kualitas kerja dan 

hasil belajar siswa. 

d.  Refleksi 

Kegiatan refleksi masih tetap melihat perkembangan siswa dalam 

memahami suatu konsep banjir dengan mengidentifikasi pemahaman 

siswa setelah mendapatkan tiga kali tindakan. Sejauh mana perkembangan 

siswa dan berapa banyak siswa yang meningkat pemahamannya. Hal ini 

sebagai refleksi keseluruh tindakan yang telah dilakukan selama penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang terjadi baik dalam segi 

kinerja maupun hasil belajar.    

Dalam penelitian ini prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Gambar 3.3  

Prosedur Penelitian 

C. Alat Pengumpulan Data  

Instrumen penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan 

data (Zuriah, 2007, hlm. 168). Perolehan data dalam penelitian merupakan hal 

yang sangat penting karena data adalah bagian yang berpengaruh dalam 

keberhasilan penelitian. Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Arikunto 

(2010, hlm. 266) mengupulkan data merupakan pekerjaan yang sangat penting 

dalam penelitian dan apa yang dikemukakan oleh Zuriah (2007, hlm. 168) 

PRA SIKLUS  SIKLUS 1 SIKLUS 2 SIKLUS 3 



28 
 

 
Futihat, 2016 
IDENTIFIKASI PEMAHAMAN SISWA PADA KONSEP BANJIR MELALUI PENDEKATAN PROBLEM BASED 
LEARNING BERBANTUAN MEDIA SEDERHANA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

bahwwa kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkupul. Data 

yang dikumpulkan adalah sebuah fakta, pendapat bahkan kemampuan seseorang.  

Maka alat yang digunakan guna mengumpulkan data penelitian dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Tes  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 266) data yang diungkap dalam penelitian 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fakta, pendapat dan kemampuan. 

Maka untuk mengukur penelitian berupa kemampuan siswa dalam memahami 

dan mengerti sebuah konsep yang sedang diteliti, penulis menggunakan tes 

sebagai data sesuai fakta dan kemampuan siswa dalam menerima 

pembelajaran dalam penelitian.  Tes yang digunakan dalam pengumpulan data 

ini menggunakan tes hasil belajar siswa.  

2. Observasi  

Observasi merupakan instrument pengumpulan data dengan 

mendokumentasikan suatu tindakan yang terencana, seperti yang dikatakan 

Burns dalam Basrowi & Suwandi (2008) bahwa dengan observasi, peneliti 

dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap 

kegiatan dan interaksi didalam kelas. Data yang dikumpulkan adalah data 

hasil onbservasi guru dan siswa. 

Kemudian menurut Arikunto (2010, hlm. 265) observasi adalah mengadakan 

pengukuran suatu variable. Jadi dalam penelitian ini untuk mengukur variable 

pedekatan Problem Based Learning (PBL) berbantuan media sederhana 

dengan pemahaman siswa.    

3. Wawancara  

Intrumen ini dilakukan untuk mendapatkan data secara kualitatif dalam 

penelitian . pada penelitian ini yang menjadi subjek wawancara adalah siswa, 

baik individu maupun kelompok. Serta mewawancarai guru mengenai 
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manfaat penerapan pendekatan problem based learning pada proses 

pembelajaran. penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai guru dan 

siswa setelah melakukan tindakan. 

4. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa semua 

dokumentasi yang berkaitan dalam penelitian,  

D. Teknik Pengupulan Data dan Pengolahan Data  

1. Teknik Pengumpulan Data  

a. Tes Hasil Belajar  

Tes ini dilakukan sebelum dan setelah siklus dilakukan dalam penelitian. 

hal tersebut karena tes digunakan sebagi hasil pembanding hasil belajar 

siswa dalam penelitian sebelum dan sesudah dilakukannya tindakan.  

Adapun langkah –langkah dalam menyusun instrument tes hasil belajar 

adalah sebagi berikut : 

1) Membuat kisi-kisi soal 

2) Membuat soal sebanyak 20 soal dalam bentuk pilihan ganda  

3)  Melakukan tes pada sebelum siklus  

4) Menganalisis dan mengolah data tes pra siklus (pre test) 

5) Melakukan tes pada setelah siklus  

6) Mengolah dan menganilisi data tes  setelah siklus (post tes).  
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Berikut adalah kisi-kisi soal  tes hasil belajar  siswa : 

Tabel. 3. 1 

KISI-KISI SOAL TES HASIL BELAJAR 

 

 

KD  

 

Indikator 

Tingkat 

Kesukara

n Soal N 

Aspek Jumlah  

C1 C2 C3 

Mengidentifikasi 

Peristiwa Alam yang 

terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi 

makhluk hidup dan 

lingkungan   

Siswa dapat 

menyebutkan aktitas 

alam  

Mudah 

 

Sulit  

7,  

 

5,1

9 

 

 

16 

 1 

 

4 

 

Mengidentifikasi 

penyebab banjir  

Mudah  

 

Sedang  

 

Sulit  

1, 

 

13, 

8,9,

10 

14, 

3, 

 

 

11 

 

15 

4 

 

4 

Mengidentifikasi 

dampak banjir  

Mudah  18   1 

 

Menyebutkan 

pencegahan banjir  

Mudah  

 

Sedang  

  

 

12, 

6, 

 

2,4

,20 

1 

 

4 

 

b. Observasi  

Pengumpulan data melalui observasi yakni meliputi observasi guru dan 

siswa selama dilakukan siklus. Berikut lembar observasi guru dan siswa : 
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Tabel 3. 2 

 LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

 

 

No.  Aspek yang diamati  Ya  Tidak  Keterangan  

1. Keterampilan dalam mengelola kelas    

2. Keterampilan dalam bertanya     

3. Keterampilan dalam penguasaan materi    

4. Keterampilan dalam memberikan 

penguatan 

   

5. Keterampilan dalam mengadakan variasi     

6. Keterampilan dalam menggunkan stategi 

pembelajaran ( Problem Based Learning ) 

   

7. Keterampilan dalam memimpin diskusi     

8. Keterampilan dalam menjelaskan     

9. Keterampilan dalam membuka dan 

menutup pembelajaran  

   

10. Keterampilan dalam mengajar pada 

kelompok kecil dan individu 

   

11. Keterampilan dalam menyajikan materi     

12. Keterampilan memotivasi siswa dalam 

belajar  

   

13. Keterampilan dalam menyimpulkan 

pembelejaran 

   

14. Keterampilan dalam menggunakan media 

pembelajaran  
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Table 3. 3 

 LEMBAR OBSERVASI SISWA 

No.  Aspek yang diamati  Ya  Tidak  Ket.  

1.  Pemahaman dalam menerjemahkan    

 a. Mendeskripsikan pengertian banjir 

menggunakan  bahasa sendiri  

   

 b. Mendeskripsikan penyebab terjadinya banjir 

dengan pemahaman sendiri  

   

 c. Mendeskripsikan pencegahan banjir dengan 

pengetahuan sendiri 

   

2.  Pemahaman dalam menafsirkan     

 a. Menganalisis terjadinya banjir dilingkungan 

sekitar melalui gaya bahasa sendiri 

   

 b. Menganalisi penyebab terjadinya banjir dengan 

pemahaman sendiri  

   

 c. Menganalisi dampak banjir yang terjadi 

dilingkungan sekitar dengan pengetahuan 

sendiri  

   

3. Pemahaman dalam memperkirakan (ekstrapolasi)     

 a. Memperagakan ilustrasi terjadinya banjir     

 b. Menjelaskan dampak akibat banjir     

 c. Mengungkapkan cara-cara pencegahan 

banjir  

   

 d. Menyebutkan  tempat -tempat yang rawan 

terkena banjir  

   

Jumlah     
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c. Wawancara 

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari wawancara dengan 

mengumpulkan data hasil wawancara terhadap guru dan siswa setelah 

dilakukan siklus. Berikut pedoman wawancara pada guru dan siswa : 

 

Tabel 3.4  

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

No. Konsep  Pertanyaan observer Jawaban 

guru  

1. Keefektifan 

metode  

Apakah model PBL sangat efektif 

digunakan dalam pembelajara ?  

 

2.  Media 

pembelajaran  

Apakah media yang digunakan 

berhubungan dengan materi yang 

disampaikan ? 

 

3. Motivasi 

Pembelajaran  

Apakah pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat memotivasi 

siswa dalam belajar ? 

 

4. Pemahaman siswa  Apakah pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat mengembangkan 

pemahaman siswa ? 
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Tabel 3.5 

 PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

No.  Konsep  Pertanyaan Guru Jawaban 

Siswa 

1.  Pengertian banjir  Apa yang dimaksud dengan banjir ?  

2. Penyebab banir  Apa saja yang menyebabkan banjir ?  

3. Penyebab banjir Kenapa daerah rendah bisa banjir ?  

4. Dampak banjir  Apa dampak akibat banjir ?  

5.  Pencegahan banjir  Bagaimana supaya tidak banjir ?  

 

d. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi lembar kerja siswa, 

dan lembar evaluasi siswa yaitu berbentuk tes butir soal. 

2. Teknik Pengolahan Data  

a. Tes hasil Belajar  

Untuk mengolah data tes hasil belajar adalah dengan mengituing nilai 

keselurah siswa dibagi dengan jumlah siswa untuk mendapatkan nilai rat-

rata siswa pada pembelajaran konsep banjir. 

Skor   = jumlah soal benar    x 100 = 

     Jumlah soal  

Rata-rata  =  jumlah nilai siswa  

      Jumlah siswa  

Keteragan nilai  

0 – 50  = kurang  
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51- 65  = cukup  

66-75  = baik  

76-100 = istimewa  

b. Observasi  

Jumlah Ya    x 100 % = ….. % 

Jmlh instrumen 

 

 

Jumlah Tidak    x 100 % = …... % 

Jumlah instrument 

 

c. Wawancara  

Wawancara dilaksanakan hanya untuk melengkapi hasil observasi. 

d. Studi Dokumentasi  

1) Lembar Kerja Siswa 

pengolahan data pada lembar kerja siwa adalah mengelompokan 

pemahaman-pemahaman siwa, pengelompokan pemahaman siswa  

dikelompokan sebagai berikut : 

a) Pemahaman 1  

 Pemahaman 1 adalah pemahaman yang mendekati jawaban ilmiah 

yakni adanya jawaban anak mencakup konsep banjir :  

(1) Pengertian banjir : banjir adalah peristiwa meluapanya air 

(2) Banjir berkaitan dengan sifat air yaitu : 

Banjir terjadi karena  sifat air mengalir dari dataran tinggi ke 

daerah rendah, banjir terjadi akibat tidak ada resapan air  dan 

banjir terjadi karena kurangnya penampungan air  

(3) Penyebab Banjir dengan sampah : tersumbatnya saluran air  

b) Pemahaman 2 
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Pemahaman 2 adalah pemahaman yang sedikit mendekati 

jawaban ilmiah. Yakni ditandai dengan jwaban tidak lengkap 

berdasarkan konsep.  

c) Pemahaman 3 

Pemahaman adalah pemahaman yang tidak mendekati jawaban 

ilmiah.  

 

E. Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat penelitan adalah di SD Negeri 

SAYABULU pada siswa kelas V SD Kec. Serang – Kota Serang - Banten.  

SD tersebut dipilih karena hasil pertimbangan dari berbagai pihak, baik pihak 

penulis atau pihak sekolah serta sekolah tersebut memiliki daya tarik untuk 

diteliti berdasarkan latar belakang penelitian ini.   

2. Subjek Penelitian  

Sujek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri SAYABULU 

Kec. Serang – Kota Serang – Banten dengan jumlah siswa 42 orang terdiri 

atas 21 orang siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan. 


